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يالصمود النف"!  وعالقتھ بالعصابية لدى طالب ا��امعة ذو مستو�ات متباينة من 

  الضغوط  ا�)ياتية

 مـدحت عبـد ا=)ـسن حــسن ، ي 8ــسيو5ي الـسيد سـليم 8ـسيو5، 51ـشأت عبـد العـدل ابـرا0يم ع.ـ,

  .الفقي

0ر- Eلية الCDبية-قسم الA)ة النفسية F ز جامعة. 

 eg.edu.azhar@abdeladl.nashat :الCOيد NلكCDو5ي للباحث الرئJس1

  :املستخلص

3ُعد الصمود النف-,+ أحد متغ%ات علم النفس �يجا�ي والذي ��دف إ�� تحسن ال�
ة النفسية 

Bـــادة مـــستو . ٍى =فـــراد :ـــش8ل عـــاملـــد ىكمـــا أن كKـــ%ة املتطلبـــات الHـــ+ تتـــضم�Fا املرحلـــة اCDامعيـــة و ز

�Sم ع�R التعامل مع تلك التحديات قد تؤدي إ��  رالعصابية لدى :عض الطالب نXيجة النخفاض قد
ً


ــــا�` إ�ــــ� التعــــرف عRــــ� العالقــــة بــــن الــــصمود النفــــ-,+  .�صــــابة بــــاملرض النفــــ-,+Dــــدف البحــــث اbو


ياتيــــــة واDـــــضغوط ا ــــة مــــــن الــ ـــــة ذو مــــــستوBات متباينـــ / مـــــــنخفض(يلعــــــصابية لـــــــدى طــــــالب اCDامعــ

ق lـ` الـصمود النفـ-,+ والعـصابية لـدى املـشاركن )مرتفـع/ متوسـط و، إضـافة إ�ـ� التعـرف عRـ� الفـر
ً

اسة وفقا ملتغ% النوع  l` الد
ً

 طالبا وطالبة بواقع 252وuلغ عدد املشاركن l` البحث ). إناث/رذrو(ر
ً ً

)172 ، اسـات �|ـسانية ) إناث80ر ذrو bر بالفرقة =و�� ب8ليH+ ال{%بية والد ر، من طالب جامعة = ز

bم مـــــا بـــــن   عامـــــا19 – 18(ربتف�نـــــا =شـــــراف، ممـــــن تراوحـــــت أعمـــــا
ً

ــــث مقيـــــاس ).  ـــتخدم الباحـ واســ

�عرBب بدر (ى، ومقياس العوامل ا�Dمسة الك�% لل��صية )لإعداد الباحث =و(الصمود النف-,+ 

، دمحم 
ياتية )1997ي =نصارDومقياس الضغوط ا ،) ،%وأظ�ـرت النتـائج ). 2003ز�Bـب محمـود شـق

يوجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بن الصمود النف-,+ والعصابية لدى طالب اCDامعة ذو 

ق ذات داللــة إحــصائية lــ` الــصمود  
ياتيــة، كمــا أنــھ توجــد فــرDات متباينــة مــن الــضغوط اBومــستو

ق ذات داللة إحصائية l` العصابية وفقا النف-,+ و ، ب�نما توجد فر فقا ملتغ% النوع لصا�D الذrو
ً ً

و ر

شـادية �ـس��دف تحـسن . ملتغ% النوع l` اتجاه �ناث رو�ش% تلك النتائج إ�� أbمية تصميم بـرامج إ

  .الصمود النف-,+ لدى طالب اCDامعة :ش8ل عام


ياتية، طالب اCDامعةالصمود النف-,+، العصاب: الbلمات املفتاحيةDية، الضغوط ا.  
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ABSTRACT 

Psychological resilience is one of the variables that belongs to positive 

psychology, which aims to improve the mental health of individuals. The 

university stage includes many challenges, which some students may be 
unable to adapt to, so their level of neuroticism increases, and then becomes 

vulnerable to mental illness. The aim of the current research is to identify the 

relationship between psychological resilience and neuroticism among 
university students with varying levels of life stress (low/medium/high), in 

addition to identifying the differences in psychological resilience and 

neuroticism among research participants according to their gender 
(male/female). The number of participants in the research was 252 (172 
males, 80 females), from Al-Azhar University students in the first year in the 

Faculties of Education and Human Studies at Tafahna Al-Ashraf, whose ages 

ranged between (18-19 years). The researcher used the psychological 
resilience scale (prepared by the first researcher), the Big Five Factors of 

Personality Scale (translated by: Badr Muhammad Al-Ansari, 1997), and the 
life stress scale (Zainab Mahmoud Shukair, 2003). The results showed a 

negative and statistically significant relationship between psychological 
resilience and neuroticism among university students with varying levels of 

life stress, and there are statistically significant differences in psychological 

resilience according to gender in favor of males, while there are statistically 
significant differences in neuroticism according to gender in favor of  female. 

These results indicate the importance of designing counseling programs 
aimed at improving the psychological resilience of university students in 
general.                                                                                            

Keywords: Psychological Resilience, Neuroticism, Life Stress, University 
Students.                                                                                                           
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  :مقدمة

 `l 3عتمد نجاحھ +Hحياة الفرد، وال `l م املراحل التعليميةbامعية من أCDعت�% املرحلة ا�

يـــاة Dـــ+ تزخـــر ��ـــا اHـــ%ات املتنوعـــة ال��Dـــ� �ســـتفادة مـــن اRتـــھ ع اCDامعيـــة؛ ربنـــاء مـــستقبلھ عRـــ� قد

فاCDامعة ل�ست مجرد ب�ئة �عليمية �Sدف إ�ـ� إكـساب الطـالب العلـم واملعرفـة وفقـط، بـل إ��ـا مـن 
ـــيح للطالــــب الفرصـــــة لالســــتفادة مـــــن =|ـــــشطة  أbــــم ب�ئـــــات التفاعــــل �جتمـــــا ` والنفــــ-,+ والHـــــ+ تXــ

ُ

ســـم معـــالم ¡�ـــص�تھ وuنـــاء مـــستقبلھ وت8ـــوBن  ذاتـــھ راملتنوعـــة والفـــرص الكثـــ%ة الHـــ+ �ـــساعده عRـــ� 
ســـائل مواج�ـــة التحـــديات والـــصعوuات و�عتمـــاد عRـــ� الـــذات واتخـــاذ  Bـــدbا :عوامـــل النجـــاح و ووتز و

ات وتحمل نتائج�ا  .رالقرا

 Alkatheri et(ٍوBتعـرض طـالب اCDامعـة بـصفة خاصـة ملـستوBات مرتفعـة مـن الـضغوط 
al., 2019, 2 .( اسـة الـضغوط لـدى طـالب uمـا رومن ثم، فقد تزايد اbتمام البـاحثن بد راCDامعـة، و

وتتمثــل . يرجـع ذلــك ملــا للــضغوط مــن تــأث%ات سـلبية عRــ� =داء =rــادي°+ والــ�
ة العامــة للطــالب
ـــات،  ـــم مــــــصادر الــــــضغوط لـــــــدى طــــــالب اCDامعــــــة lــــــ` الـــــــضغوط =rاديميــــــة املتعلقــــــة باالمتحانــــ أbـــ

ــــادات النــــــوم والطعــــــام والعطــــــالت وا lـــــ̀ـ =|ــــــشطة �جتماعيــــــة، والتغــــــ%ات lــــ̀ـ عــ ُلفــــــ�² والتغـــــ%ات 

)Geslani & Gaebelein, 2013, 1465.(  

كمـــا يواجـــھ طـــالب اCDامعـــة بـــصفة خاصـــة العديـــد مـــن الـــضغوط الHـــ+ تـــرتبط بـــالتوافق 
ــــؤثر عRـــــــ� «ـــــــ
��م النفـــــــسية  ـــــ+ قـــــــد تـــ ـــــة والHــ ـــــل اCDامعــ ــــ-,+ داخــ يال{%بــــــو و�جتمـــــــا ` والبي¼ـــــــ+ والنفـــ

وقد يحدث ذلك نظرا ألن نظام التعليم اD. و�جتماعية ونتائج التعلم
ً

CامÀ` اCDديد يختلف :ش8ل 
Áس واملتطلبات =rاديمية والعالقات بن الطالب  ركب% عن التعليم الثانو من حيث أساليب التد ي

وقد 3ستطيع :عـض الطـالب التغلـب عRـ� تلـك  ).Yikealo, Tareke & Karvinen, 2018, 2(أنفس�م 
ــا�ي و�ســـــتفادة م�Fـــــا، ب�نمـــــا قـــــد ي ن lـــــ` التـــــأقلم الـــــضغوط والتعامـــــل مع�ـــــا :ـــــش8ل إيجـــ وفـــــشل أخـــــر

والتعامل مع مثل تلك املواقف الضاغطة، فيصبحوا عرضة للعديد من املشكالت النفسية
ً

  .  

أحد أbم العوامل النفسية الH+ تـؤثر سـلبا عRـ� الـ�
ة Neuroticism و�عت�% العصابية 
ً

 ,.Chang et al(ىالنفسية لطالب اCDامعة حيث تنXشر بي�Fم ب�سبة أك�% من الفئات العمرBة =خر 
ركما �عد بمثابة عامل مÎÏ لنمو وظ�ـو العديـد مـن =مـراض النفـسية، وتـزداد حـد�Sا ). 208 ,2015

ُ


قيقيـــة أو الـــضغوط الHـــ+ قـــد يتخيل�ـــا الفـــرد ولـــ�س ل�ـــا أســـاس lـــ` Dمـــن خـــالل الـــضغوط اليوميـــة ا
 & Hutchinson(الواقع، وذلك من خالل التأث% ع�R الطرBقة الH+ يتعامـل ��ـا الفـرد مـع الـضغوط 

Williams, 2007, 1376.(  


ــدوث �ضــطرابات الوجدانيــة لــدى D عــد املــستو املرتفــع مــن العــصابية مؤشــرا م�مــاÁو
ً ً

ى ُ

=فـــراد الـــذين لـــد��م اســـتعداد لإلصـــابة باالضـــطرابات النفـــسية، كمـــا يمكـــن الت�بـــؤ باالضـــطرابات 
عادة ما يحدث ذلك عند بلوغھ الوجدانية من خالل العصابية بمجرد أن تتحدد ¡�صية الفرد، و

ً

ه  ضـا خـصبة لنمـوه وتطـو رسن الرشد، فالعصابية ل�ست بمـرض نفـ-,+ بحـد ذا�Sـا، ولك�Fـا �ـش8ل أ
ً

ر
)Murray & O'Neill, 2019, 233.(  


ياة وتحديا�Sا والتـأقلم مع�ـا مثـل، وفـاة أحـد Dستطيع :عض =فراد مواج�ة أحداث اÁو
ب، أو املرض املزمن، أو �ساءات  واملضايقات، أو البطالة وغ%bا، ب�نما CØ3ز البعض ×خر ر=قا

ة، ف�سXــسلم للــصراعات و�حباطـــات ومــن ثــم، يـــصبح  ف أو أحــداث أقــل خطـــو ُعــن مواج�ــة ظـــر ر و
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ــــسية عرضـــــة لإلصـــــابة باالضـــــطرابات النفـ
ً

ق lـــــ` .  ــــك الفـــــر ووÁـــــستخدم الـــــصمود النفـــــ-,+ لوصـــــف تلـ ُ

  .(Ercan, 2017, 84)ال��صية بن =فراد 

 من بن أbم املـداخل �يجابيـة الHـ+ Psychological Resilienceلصمود النف-,+ وÁعت�% ا
ٌتــرتبط بالعديــد مــن نتــائج الــ�
ة النفــسية، كمــا أنــھ عامــل م�ــم ملــساعدة =فــراد عRــ� التعــاl` مــن  ٌ

ث ومواج�ة الشدائد بنجاح   ).Wang, Nan & Zhang, 2017, 186( رالضغوط وال8وا

اسـة  الـصمود النفـ-,+ بوصــفھ أحـد املتغـ%ات الHـ+ ت�ت°ـ+ إ�ـ� علــم روقـد تزايـد �bتمـام بد

يـــاة Dيجـــا�ي مـــع أحـــداث ا�ـــ� التوافـــق Rة الفـــرد ع رالـــنفس �يجـــا�ي التطبيقـــي، والـــذي 3عكـــس قـــد
الصعبة مثل الضغوط والصدمات، كما 3عت�% بمثابة عامل وقـاÞي ضـد كثـ% مـن مـشكالت الـ�
ة 

  ).Galante, et al., 2016; Jung, et al., 2016(النفسية وسوء التوافق لدى =فراد 

، أنــھ بـــالرغم مــن أن املرحلــة اCDامعيـــة �عت�ــ% ف{ـــ%ة م�مــة lـــ`  لوlــ` ضــوء ذلـــك يمكــن القـــو
lـ̀ـ اCáتمــع =ك�ــ%، إال أ��ــا تXــسم بالعديــد مــن  حيــاة الطــالب الكXــساب خ�ــ%ات تمكــ�Fم مــن العــ�ش 

التغــــ%ات والتحــــديات الHــــ+ قــــد �ــــش8ل مــــصدر ضــــغط بال�ــــسبة لــــبعض
ُ

وقــــد يــــؤدي فــــشل .  الطــــالب
ة ع�R التحكم  رالطالب l` التعامل مع تلك الضغوط إ�� أن يXسم سلوكھ باالندفاعية وضعف القد
lــ` التعامــل مــع املــشكالت، والـــشعو  مــة ألتفــھ =ســباب، وعــدم الواقعيــة  ة العا رlــ` دوافعــھ، والثــو رر


قــــــــائق :ــــــــش8ل موضــــــــو `، ومــــــــشكالت التوDاك ا ـــــــدم إد 
ز و�حبــــــــاط، وعـDربــــــــا افــــــــق �جتمــــــــا `، ن
وتنـــدرج bـــذه املظـــاbر تحـــت ســـمة العـــصابية والHـــ+ قـــد تـــؤدي إ�ـــ� . و�حـــساس الـــدائم :عـــدم الرضـــا

�صابة باملرض النفـ-,+ خاصـة مـع كKـ%ة الـضغوط الHـ+ تتـضم�Fا تلـك املرحلـة
ً

لومـن ثـم، فقـد حـاو . 
النفــ-,+ وذلــك نالبــاحثو �bتمــام باCDوانــب �يجابيــة لــدى طــالب اCDامعــة وlــ` مقــدم��ا الــصمود 

ة  تھ ع�R وقاية الطالب من الوقوع l` دائرة =مـراض النفـسية، إذ أنـھ 3عكـس قـد ر��دف تحديد قد ر

يــاة الــصعبة مثــل الــضغوط والــصدمات واملــشكالت Dيجــا�ي مــع أحــداث ا�ــ� التوافــق Rالطالــب ع

  .=سرBة واملالية وغ%bا

  :مشbلة البحث

ـــا 3عــــد انتقــــال الطــــالب مــــن ب�ئــــة التعلــــيم الثــــان ًو إ�ــــ� ب�ئــــة التعلــــيم اCDــــامÀ` أمــــرا مرbقـ ً ي
وقــد . بال�ــسبة للــبعض مــ�Fم حيــث يمكــن أن 3ــسåب ذلــك ل�ــم صــدمة نفــسية وأrاديميــة واجتماعيــة

Áس،  Áس، وطبيعـــة العالقــات مـــع الــزمالء وأعـــضاء bيئــة التـــد ريرجــع ذلــك إ�ـــ� اخــتالف طرBقـــة التــد ر
ــــ� ا�Dـــــــوف  ـــــصادية، إضـــــــافة إ�ـــ واملتطلبـــــــات =rاديميـــــــة و�قتــ

ً
ــــــشاrل  ـــــستقبل الغـــــــامض، واملـ ــــن املــ مـــ

و�ـــستلزم تلـــك الـــصعوuات �غيـــ%ا lـــ` اســـ{%اتيجيات املواج�ـــة مـــن جانـــب bـــؤالء الطـــالب . �جتماعيــة
ً


يـاة Dـ+ تقـدم�ا اHـ%ات ال��Dد واملعلومات وا رللتغلب ع�R مصادر تلك الضغوط و�ستفادة من املوا
  .اCDامعية

نملطالــــب والتحــــديات، فقــــد يــــصبحو وإذا مــــا فــــشل الطــــالب lــــ` التعامــــل مــــع مثــــل bــــذه ا
عرضة للعديد من املشاrل النفسية ومشكالت التوافق والH+ قد تؤثر بالفعل ع�R أدا�æم =rادي°+ 

ً

uما �نقطاع عن ال8لية و�عت�% العصابية من بن أbم العوامل الH+ قد �ش8ل خطرا ع�R ال�
ة . رو
ً ُ

ِ
ِالنفـــسية لـــبعض الطـــالب وuخاصـــة lـــ` ظـــل كKـــ%ة الـــضغو

ً
`ÀـــامCDـــ+ قـــد يتعـــرض ل�ـــا الطالـــب اHط ال .

ا إ�ــ� أن عامــل العــصابية ينXــشر مــالؤه، حيــث أشــار ووBؤكــد ذلــك مــا أشــار إليــھ شــانج و بــن طــالب  ز
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ومـن ثـم، فقـد تزايـد ). Chang et al., 2015, 208(ىاCDامعة ب�سبة أك�% من الفئـات العمرBـة =خـر 
اســـة :عـــض املتغـــ%ات �يجابيـــة الHـــ+ مـــن lـــ` التغلـــب عRـــ� ر�bتمـــام بد  املمكـــن أن �ـــساعد الطـــالب 
وÁعت�ــ% الــصمود النفــ-,+ مــن بــن املتغــ%ات . الــضغوط و�حباطــات الHــ+ تتــضم�Fا املرحلــة اCDامعيــة

الH+ ت�ت°+ إ�ـ� علـم الـنفس �يجـا�ي والـذي ��ـدف إ�ـ� تحـسن الـ�
ة النفـسية لـدى =فـراد :ـش8ل 
  .عام

اســة العالقــة بــن 
ــا�` إ�ــ� دDالبحــث ا �ÀــسÁــ%ات - الــصمود النفــ-,+ روبوصــفھ أحــد املتغ
ل والعصابية l` محاولة للوصو إ�� ف�م أفضل لطبيعة العالقة -الH+ ت�ت°+ إ�� علم النفس �يجا�ي


ا�` لت8ـو بمثابـة إطـار نظـر وم�ـ%ر Dين، إضافة إ�� �ستفادة من نتائج البحث ا%ٍبن bذين املتغ ٍيٍ ن
ً

اســــــات تدخليــــــھ �ــــــس��دف تحــــــسن  ـــــالب رللقيــــــام بد ــــدى طـ ــــ-,+ وخفــــــض العــــــصابية لــ الــــــصمود النفــ

ـــا�` lــ` الXــساؤ الــرئ�س التــا�`. اCDامعــةDــ` ضــوء مــا ســـبق، يمكــن صــياغة مــش8لة البحــث اlمـــا : لو

يالعالقة بن الصمود النف-,+ والعصابية لدى طالب اCDامعة ذو مستوBات متباينة من الضغوط 

ياتية؟Dا  

  :اليةومن ثم، تتحدد مش8لة البحث l` الXساؤالت الت

ـــن - يمــــا العالقــــة بــــن الــــصمود النفــــ-,+ والعــــصابية لــــدى طــــالب اCDامعــــة ذو مــــستوBات متباينــــة مـ

ياتية؟Dالضغوط ا  

ــــن - ـــة ذو مـــــستوBات متباينـــــة مــ ــــالب اCDامعــ ــــن طـ ــــصمود النفـــــ-,+ والعـــــصابية بـ ق lـــــ` الـ ي مـــــا الفـــــر و

ياتية وفقا ملتغ% النوع Dالضغوط ا

ً
 ؟)إناث/ رذrو(

  :أ0داف البحث

Dن الـــصمود النفـــ-,+ والعـــصابية لــــدى ��ـــدف البحـــث ا
ـــا�` إ�ــــ� الكـــشف عـــن العالقـــة بــــ
ق lـ`  
ياتيـة، إضـافة إ�ـ� التعـرف عRـ� الفـرDات متباينـة مـن الـضغوط اBامعة ذو مستوCDوطالب ا

ً ي

ياتيـــة Dات متباينــة مــن الــضغوط اBامعــة ذو مــستوCDيالــصمود النفــ-,+ والعــصابية لــدى طــالب ا

وفقا ملتغ% النوع 
ً

  ).إناث/ رذrو(

  :أ0مية البحث

أوال
ً

  :تكمن 0Fمية النظر�ة لjذا البحث فيما ي.,: 

ا نظرBــا يمكــن أن 3ـــس�م lـ̀ـ إثــراء أدبيـــات البحــث النفــ-,+ وال{%بـــو فيمــا يتعلـــق - ييقــدم البحــث إطـــا ُ ً ً
ر

بأحـــد متغـــ%ات علـــم الـــنفس �يجـــا�ي وbـــو الـــصمود النفـــ-,+ والـــذي 3عمـــل عRـــ� خفـــض �حـــساس 
  .ث% من مشكالت ال�
ة النفسيةبالضغوط وتحصن =فراد ضد الك

إلقــــاء الــــضوء عRــــ� متغــــ% العــــصابية لــــدى طــــالب اCDامعــــة والــــذي قــــد يــــؤدي إ�ــــ� �صــــابة بــــاملرض -
  .ِالنف-,+ l` ظل كK%ة التغ%ات الH+ تواجھ :عض الطالب


ـــا�` وëـــ` املرحلـــة اCDامعيـــة والHـــ+ يتعـــرض خالل�ـــا الطالـــب -Dناول�ـــا البحـــث اXـــ+ يHميـــة املرحلـــة الbأ
د مــن الــصعوuات والتحــديات ممــا 3ــش8ل ضــغوطا بال�ــسبة لــھ، وقــد ي�ــشأ عــن عــدم مواج���ــا للعديـ

ً ُ

ىوالتعامل مع�ا :ش8ل إيجا�ي انخفاض مستو =داء =rادي°+ إضـافة إ�ـ� مـشكالت سـوء التوافـق 
 .وال�
ة النفسية



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

269 

ثانيا
ً

  :0Fمية التطبيقية: 

عاية الشباب -  �Rن علبمعلومات حو الصمود النفـ-,+ وأbميتـھ رقد تفيد نتائج bذا البحث القائم
 .l` مواج�ة الصعاب والتحديات الH+ تتضم�Fا طبيعة املرحلة

  .قد تفيد نتائج bذا البحث l` تصميم برامج لتحسن الصمود وخفض :عض املشكالت النفسية-

  مفاbيم البحث �جرائية

أوال
ً

ة الفــــرد عRــــ� مواج�ـــــة  bــــو عمليـــــة ديناميــــة تتــــضمن قــــاملفjــــوم Nجراoــــي للــــصمود النفــــ"! :  رد
Bـــة اCDانـــب �يجـــا�ي للموقـــف،  ؤاملواقـــف الـــصعبة والتمـــسك بتحقيـــق أbدافـــھ، وذلـــك مـــن خـــالل ر

  .ِوالتكيف مع املواقف غ% املألوفة وت8وBن عالقات داعمة مع ×خرBن

ثانيــــا
ً

ـــن املفjــــوم Nجراoــــي للعــــصابية:   ëــــ` أحــــد أ:عــــاد ال��ــــصية والــــذي 3ــــشتمل عRــــ� مجموعــــة مـ
ة عRــــ� التوافــــق مثــــل القلــــق و�كتئــــاب وانخفــــاض الـــسمات ال رفرعيــــة الHــــ+ تركــــز عRــــ� ضــــعف القــــد

ُ

ة ع�R تحمل �حباطـات وسـرعة �نفعـال وال��ـيج،  ة ع�R السيطرة ع�R الدوافع وضعف القد رالقد ر
  ).McCrae & Costa Jr 1992, 234(وتقلب املزاج، والتوتر 

ثالثـا
ً

جيـة والداخليـة الـضاغطة  مجمواملفjـوم Nجراoـي للـضغوط ا�)ياتيـة:  رعـة مـن املـصادر ا�Dا
ــــداث �ســـــتجابة املناســـــبة  تـــــھ عRـــــ� إحـ ــــعف قد ـــا ضـ ـــھ و�Bـــــتج ع�Fــ ـــ+ يتعـــــرض ل�ـــــا الفـــــرد lـــــ` حياتــ روالHــ
للموقــف، ومــا يــصاحب ذلــك مــن اضــطرابات انفعاليــة وفــسيولوجية تــؤثر عRــ� جوانــب ال��ــصية 

) ،%  ).4، 2003ز�Bب محمود شق

  حدود البحث

مثلت l` طالب الفرقـة =و�ـ� ب8ليHـ+ ال{%بيـة بنـن شـعبة ال{%بيـة ا�Dاصـة، وrليـة ت: ا�)دود الrشر�ة-
bم ما بن  Bخ ممن تراوحت أعما اسات �|سانية بنات شعبة التا رالد ر  عاما19 – 18(ر

ً
.(  

اí,+ الثا|ي للعام اCDامÀ` :ا�)دود الزمانية- ر أجر البحث l` الفصل الد ي
ُ

)2020- 2021.(  

اسات �|سانية بنات بتف�نا =شراف  تم:ا�)دود املbانية- ر تطبيق البحث ب8ليH+ ال{%بية بنن والد
bر  .زجامعة =

  :يالعرض النظر والبحوث السابقة

أوال
ً

  :الضغوط ا�)ياتية: 

ض؛ فقـــد عـــرف أو جرBمـــة قتـــل عنـــدما  ل�عـــرض �|ـــسان للـــضغوط منـــذ وجـــوده عRـــ� = ر
اجـــھ  .ك مـــن إحـــساس بالنــــدم والـــذنبقتــل أحـــد ابïـــ+ آدم أخـــاه، ومـــا �عـــرض لـــھ القاتـــل :عـــد ذلـــ وو


ة rافيــة، ف8ــان عرضـة لCðــوع واملــرض والXــشرد، ثــم كـــان ðف الطبيعــة دو أســ �|ـسان =و ظــر
ً ُ ن ول

نــا  نــا وقر ًفرÁـسة للـصراع والظلـم و�ضـط�اد، وظـل ي8ابـد bـذه املـشقات قر وً و
ً

جمعـھ سـيد يوسـف، (
2007 ،6 ،7.(  


ـديث، حيـث تزايــد وأصـبح مف�ـوم الـضغوط مـن املفـاbيم واسـعة Dتمـع اCáـ` اl ـشارXن�
uمــا يرجــع ذلــك إ�ــ� تزايــد �bتمــام بــ�
ة  
ــوظ lــ` العقــود املاضــية، وðاســتھ :ــش8ل م ر�bتمــام بد ٍ ر
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ــــــ� اقتـــــــصاد  
تملـــــــة للـــــــضغوط عRـáــــار الـــــــسلبية ا ــــــاملن و=فـــــــراد، وتزايـــــــد الـــــــو ` باألثـــ ـــة العـ فاbيــــ رو
uمـــا �غيـــ�òم عـــن  العمـــل، إضـــافة إ�ـــ� أن bنـــاك ال{óامـــات راملؤســـسات :ـــسåب ضـــعف أداء =فـــراد أو 

ً

فاbيـة العـاملن  لية «ـ
ة و رقانونية ع�R أ«ـ
اب العمـل واملؤسـسات لتحمـل مـسؤ  Robotham(و
& Julian, 2006, 107.(  

وÁعت�ـــ% الــــضغط بمثابـــة آليــــة فــــسيولوجية طبيعيـــة تح°ــــ+ مــــن ا�Dطـــر؛ فعنــــدما يتعــــرض 
Áسد باتخاذ إجراءات سرCD|سان ملوقف ضاغط، يقوم ا�̀ـ الـدم l ق إفراز ال�رمونـاتBعة عن طر

óـــومـــع ذلـــك، إذا لـــم يـــتخلص الفـــرد مـــن املوقـــف الـــضاغط ومـــصدر . والHـــ+ تزBـــد مـــن اليقظـــة وال{%ك
التـوتر، فـيمكن أن �ـستمر bرمونـات التـوتر lــ` اCDـسم وال 3ـستطيع الـتخلص م�Fـا فيـصاب بالعديــد 

م. من =مراض اسة أنبوماالر و ت د زفع�R سåيل املثال، أشا ر إ�ـ� أن التعـرض املـستمر ) 2017(الئھ ر
نللـــضغوط دو الـــتخلص م�Fـــا يـــؤدي إ�ـــ� �صـــابة بالعديـــد مـــن =مـــراض اCDـــسدية والنفـــسية، مثـــل 
الــــسمنة واضــــطرابات ا�CDــــاز ال�ــــض°+ واضــــطرابات القلــــب و=وعيــــة الدموBــــة واضــــطرابات اCDلــــد 

  ).Anbumalar, et al., 2017, 3(ونوuات القلق و�كتئاب 


ياتية وتمس الضDيـاة ال مفـر منـھ-غوط ا
Dـا جـزءا مـن اb ًباعتبا  مجموعـة واسـعة مـن -ر
وع�R الرغم . ن=فراد دو اعتبار لغ��م أو ج�س�م أو حال��م التعليمية أو �جتماعية أو �قتصادية

 %
قيقة، فإن الضغوط تنXشر بن طالب اCDامعات :ش8ل كبDذه اb من)Marthoenis, Meutia, 
Fathiariani, & Sofyan, 2018, 337.(  

صـعوuة التوافـق : وتXسم املرحلة اCDامعية بوجود العديد من الـضغوط ومـن أمثلـة ذلـك
ة الوقـــت، والتطلـــع  ات =rاديميـــة، وإدا 
يـــاة اCDامعيـــة، وكKـــ%ة املـــواد املـــراد �علم�ـــا، و�ختبـــاDرمـــع ا ر

ـــــة،  ــــصية، واملــــــــشكالت �جتماعيـــ جــــــــات جيــــــــدة، والعالقـــــــــات ال��ــــ ــــ� د ــــصو عRــــ 
ــــðرل والتخطـــــــــيط ل
ٍاملستقبR`، والتطلع الوظيفي، ومحاولة الع�ش :ش8ل مستقل عن الوالدين 

ُ
)Beiter, et al., 2015, 

اسة l` املراحل السابقة، والتغ%ات )90 ر، إضافة إ�� �نفصال �جتما ` عن =سرة وأصدقاء الد
ً


ياتيــــة، والـــــضغوط أثنــــاء �متحانـــــات، و=عبـــــاء املاليــــة، و�عـــــض =حـــــداثDـــل ا  املؤملــــة املتوقعـــــة مثــ

ياةDدد ا�S +Hمراض ال= . �Rر عbذه املواقف الضاغطة ال تؤثر :ش8ل جوb ذلك، فإن �Rيعالوة ع

=|ــــشطة العاديــــة اليوميــــة للطــــالب فحــــسب، بــــل يمتــــد تأث%bــــا الــــسلú+ ل�ــــشمل انخفــــاض �نجــــاز 
  ).r=)Williams, et al., 2015, 4,5ادي°+ والXسرب من ال8لية l` :عض =حيان 


ياتيـة مـن قبـل Dـف الـضغوط اBِوقـد تـم �عر)Taylor (2010, 8507 بأ��ـا خ�ـ%ة انفعاليـة 
سـلبية مــ�
وuة بتغـ%ات كيميائيــة حيوBـة وفــسيولوجية ومعرفيـة وســلوكية يمكـن الت�بــؤ ��ـا والHــ+ 

ه 
دث الضاغط أو التكيف مـع أثـاDا %ت rـل مـن أمـال صـاD. ريتم توج��ûا إما نحو �غي � رب�نمـا أشـا

الـــة الHـــ+ 3عاي�Fـــا الفـــرد ) 211، 2017(بـــن غـــش% و فتحيـــة بلعيـــد =طـــرش وســـاملھ أحمـــد Dإ�ـــ� أ��ـــا ا

تھ l` التكيف معھ رنXيجة وقوعھ l` موقف ال 3ستطيع أن يجا��ھ أو يفو قد   . ق

اســــة  ت د ـــة لــــدى طـــــالب اCDامعــــة، حيــــث أشــــا 
ياتيـDنــــوع مــــصادر الــــضغوط اXروت رأنـــــو (ر
ز أن أبـــر مـــصادر الــــضغوط lـــ` حيـــاة الطالــــب اCDـــامÀ` تتمثـــل عRــــ� إ�ــــ�) 617، 2008حمـــودة البنـــا، 

املــــــشكالت �نفعاليــــــة، و=rاديميــــــة، وال��ــــــصية، والــــــ�
ية، و�قتــــــصادية، : ال{%ت�ــــــب فيمــــــا يRـــــ̀ـ
اسـة . و=سـرBة، و�جتماعيـة ت د رب�نمـا أشـا إ�ـ� أن  اCDانـب ) Bhargava & Trivedi, 2018, 110(ر

ضغوط بــن طــالب اCDامعــة نXيجــة للكثــ% مــن امل�ــام الHــ+ تلقــى عRــ� ل=rــادي°+ 3عــد املــصدر =و للــ
ُ ً

عـــاتق�م، إضـــافة إ�ـــ� ذلــــك، فـــإن اCDانـــب �قتــــصادي والـــصعوuات الHـــ+ تواجــــھ الـــشباب lـــ` ت8ــــوBن 
ً
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ا للضغط بال�سبة ل�ـم ة الوقت قد �ش8ل مصد ة ع�R إدا ف ونقص القد صداقات أو معا
ً ُ
ر ر ر ب�نمـا . ِر

اســة  ت د رأشـا ا ) 124، 2016 أبـو ناbيــة، صـالح الــدين دمحم(ر إ�ـ� أن ا�Dــوف مـن املــستقبل يــؤدي دو
ً
ر

م�ما l` إحساس الطالب اCDامÀ` بالضغوط، حيث 3شعر الطالب بأنھ ال مستقبل لھ l` بلده، كما 
ً

أنھ دائم التفك% l` كيفية مواج�ة bذا املستقبل، وÁشعر با�Dوف من أن ما يتعلمھ l` اCDامعة ال 
  .ية، وأن ش�ادتھ اCDامعية لن توفر لھ فرصة عمليحقق أbدافھ املستقبل


ياتيــــة لــــدى طــــالب اCDامعــــة حيــــث اســــتخدمت Dوقــــد �عــــددت أدوات تقيــــيم الــــضغوط ا
ات وذلك مثـل  ك والذي يت8و من عشر عبا مالئھ للضغط املد اسات مقياس rوbن و ر:عض الد ر نر ز

اسـة  ) 2014(و�` ابــراbيم ، ب�نمــا اسـتخدم تـامر شـ)Hou et al., 2017; Hong et al., 2018(رد

ياتيــــة والـــذي يتـــألف مــــن ســـتة أ:عـــاد ëـــ̀ـDيـــاة الــــضاغطة لتقيـــيم الـــضغوط ا
Dمقيـــاس أحـــداث ا :

ـــا  ـــــسية، والــــــــ�
ية، ب�نمـــــ ــــــت الفــــــــراغ، والنفــ قــ ــــــة، و=ســــــــرBة، و�قتـــــــصادية، و والـــــــضغوط =rاديميــ
مالئـھ للـضغوط النفـسية والـذي يت8ـThurston, et  al., (2018)اسـتخدم  uر�ـي و ز مقيـاس ر نو مـن و

 %�Bـــب محمــــود شـــق ات، كمــــا أعـــدت  زعـــشرة عبـــا 
ياتيـــة لـــدى طــــالب ) 2003(رDمقيـــاس الــــضغوط ا
اCDامعـــة والـــذي اعتمـــد عليـــھ الباحـــث lــ̀ـ إجـــراء bـــذا البحـــث نظـــرا ألنـــھ 3ـــشتمل عRـــ� مجموعـــة مـــن 

ً

=:عــاد الHـــ+ �غطــي معظـــم مــصادر الـــضغوط الHـــ+ قــد يتعـــرض ل�ــا الطالـــب اCDــامÀ`، وBتـــألف bـــذا 
ُ

ــــــ`املقيـــــــاس مـــــــن ــــــبعة أ:عـــــــاد ëـ ـــــة، و�قتـــــــصادية، و�جتماعيـــــــة، :  سـ الـــــــضغوط =ســـــــرBة، و=rاديميــ
  .و�نفعالية، وال��صية، وال�
ية

ـــن  اســـــات إ�ــــ� أن طـــــالب اCDامعـــــة عرضـــــة للعديـــــد مــ ــائج العديـــــد مـــــن الد ت نتـــ روقــــد أشـــــا ر
ـــة وuخاصــــة الــــضغوط =rاديميــــة، و�قتــــصادية، و=ســــرBة، والنفــــسية، كمــــا أن  
ياتيـDالــــضغوط ا

اسة ا 
ة الفرد مثل د» �Rياتية املستمرة تؤثر سلبيا ع
Dرلضغوط ا
ً

اسة )2014تامر شو�`، ( ر، ود
)Smith & Yang, 2017( اسة   ).Kelifa, et al., 2020(ر، ود

نوBت�� مما سبق، أن طـالب اCDامعـة يمثلـو أحـد الـشرائح امل�مـة lـ` اCáتمـع، والHـ+ قـد 

يـــاة وخاصـــة اCDانـــب =rـــادي°+، تتعـــرض للعديـــد مـــن الـــصعوuات والتحـــديات lـــ` جDميـــع جوانـــب ا

ً

قوالـذي 3عت�ــ% أحـد أbــم مــصادر الـضغوط لــدى طـالب اCDامعــة وذلــك :ـسåب اخــتالف أدوات وطــر 
ىالتقيــيم والــشرح، إضــافة إ�ــ� املــصادر =خـــر للــضغوط rاCDانــب �قتــصادي و�جتمــا ` وغ%bـــا، 

ً

وقد �ش8ل rل تلك التغ%ات تحديا وصعوuة بال�سبة ل
ً ً ُ


يـاة Dُبعض الطـالب ممـا 3عيـق تكـيف�م مـع ا

 +úالسل %اCDامعية، كما يؤثر سلبا ع�R تحصيل�م =rادي°+، كما أن عدم تخلص الطالب من التأث
ً

لتلك الضغوط قد يؤثر سلبيا ع�R ال�
ة النفسية بال�سبة لھ
ً

.  

ثانيا
ً

 :الصمود النف"! : 

سائد خـالل عقـود طوBلـة، إ�ــ� ظـل �bتمـام باCDوانـب الــسلبية لل��ـصية bـو �تجـاه الــ

يــاة الـــضاغطة أ��ـــا ال تـــؤدي Dاســـ��م ألحـــداث ا رأن الحــظ علمـــاء الـــنفس والـــ�
ة النفــسية عنـــد د
ة إ�� العزلة و�كتئاب، بل إن :عض تلك =حداث والضغوط قـد تـؤدي إ�ـ� نتـائج إيجابيـة،  وربالضر

أســاليب مواج�ــة مثــل، نحيــث 3ــس�À :عــض =فــراد الــذين 3عــانو مــن bــذه الــضغوط إ�ــ� اســتخدام 

ياتية والتعا3ش مع�ا، والCðوء لطلب املساندة Dيجا�ي للذات، والتكيف مع الضغوط ا�التوكيد 

وlـــ` العقــــود =خـــ%ة، rــــان ). 35، 2009دمحم عبـــد الظــــاbر الطيـــب  و ســــيد أحمـــد ال�òــــاص، (والـــدعم 



الصمود النفسي وعالقته بالعصابية لدى طالب الجامعة ذوي مستويات متباينة 
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ال��ـصية إ�ـ� �عزBـز ٌلbنـاك تحـو lـ` أبحـاث الـ�
ة النفـسية مـن ال{%كـó عRـ� جوانـب الـضعف lـ` 
  ).Windle, 2010, 1(وتحسن اCDوانب �يجابية مثل الصمود النف-,+ 

ُوÁعت�ــ% الــصمود النفــ-,+ مــن اCáــاالت الرئ�ــسة للبحــوث lــ` ميــدان علــم الــنفس �يجــا�ي 

اسات الH+ اجرBـت lـ`  التطبيقي، وترجع بداية ظ�و bذا املف�وم l` مجال ال�
ة النفسية إ�� الد
ُ

ر ر
 Emmy Wernerو�عت�ـ% . عينات والHـ+ تناولـت انفـصام ال��ـصية لـدى =طفـال والكبـارأوائـل الـسب

اسـة اbتمـت بـالتوافق الــسو  اد =وائـل lـ` صـياغة bـذا املف�ـوم وذلـك مـن خـالل د يواحـدة مـن الـر ر و
ً

ف اجتماعيـة واقتـصادية منخفـضة كمـا أن أبـاءbم   ولدى مجموعة من =طفال الذين |شأوا lـ` ظـر
ِمـن =طفـال لـم 3عـان مـن ) 3(مـن rـل ) 1( أن Wernerوقـد أثـار انXبـاه . الت نفـسيةن3عانو من مشك

ُ

� :ــش8ل طبيÀــ` وإيجـــا�ي عRــ� الــرغم مـــن الــضغوط الـــشديدة  ٍأي مــشكالت توافقيــة كمـــا أنــھ قــد ن°ـــ
  ).Fikretoglu & McCreary, 2012, 8,9(والصعاب الH+ واج��ا 

ظ�ر من خالل محاوالت للتعرف ع�R لو��ذا، يمكن القو أن مف�وم الصمود النف-,+ قد 
ا�Dـــصائص الHـــ+ تتـــوفر لـــدى =فـــراد الـــذين تمكنــــوا مـــن البقـــاء بـــالرغم مـــن �عرضـــ�م ملواقــــف ذات 

ة عاليـــة روقـــد مـــر تطـــو bـــذا املف�ـــوم بـــثالث موجـــات؛ فقـــد ظ�ـــرت املوجـــة =و�ـــ� lـــ` محاولـــة . رخطـــو
لتــأقلم مــع عوامــل ا�Dطــر lــ` للتعــرف عRــ� ا�Dــصائص الHــ+ تتــوافر لــدى =فــراد الــذين تمكنــوا مــن ا

ِمقابــل bــؤالء الــذين اسXــسلموا للــسلوكيات غــ% البنــاءة؟ واbتمــت =بحــاث بتقــديم قائمــة بــصفات  ِ
ن=فـراد الـصامدين والHـ+ �ـساعدbم عRـ� التـأقلم مــع مواقـف ا�Dطـر، ومـن ثـم، فقـد قـدم البــاحثو 

قائمـــة Cáموعـــة مـــن ا�Dـــصائص لألفـــراد الـــصامدين
ً

جـــة الثانيـــة التعـــرف عRـــ� وحاولـــت أبحـــاث املو. 

ـــددةáـــسب مـــن خالل�ـــا =فـــراد صـــفات الـــصمود اXـــ+ يكHوقـــد أدت املوجـــة الثالثـــة مـــن . العمليـــة ال

ة وجـــود قـــو  ىالXـــساؤالت إ�ـــ� ظ�ـــو مف�ـــوم الـــصمود :ـــش8ل كبـــ%، حيـــث أصـــبح مـــن الوا�ـــ� ضـــر ور ر
ُ

ٍ
 ,Richardson, 2002, 308(دافعية لدى الفرد �ساعده l` عملية إعادة الت8امل ومواج�ة الشدائد 

309 .(  

وقــد �عــددت التعرBفــات الHــ+ تناولــت الــصمود النفــ-,+؛ حيــث ذكــرت اCDمعيــة =مرBكيــة 
لعلــم الـــنفس أن الـــصمود النفـــ-,+ 3ـــش% إ�ـــ� التوافــق اCDيـــد lــ̀ـ مواج�ـــة الـــصعاب أو املـــصادر الHـــ+ 

�ـــش8ل ضـــغوطا عRـــ� الفـــرد مثـــل املـــشكالت =ســـرBة، مـــشكالت العالقـــات مـــع ×خـــرBن، وا
ً ُ

ملـــشكالت 
ُف�و 3عïـ+ التعـاl` مـن التـأث%ات الـسلبية . ال�
ية ا�Dط%ة، أو الضغوط املالية، أو ضغوط العمل

). American Psychological Association, 2014(الناجمـة عــن مثــل bــذه الــضغوط واملــشكالت 
مالؤه  زب�نما ير دان{óر و ف أن الصمود bو العملية الH+ �سمح لألفراد بالتكيف ) 2018(ى ومع الظر

وتتــضمن bــذه العمليــة ســمات فرديــة مثــل الــضبط . والتحــديات الــشديدة والــصعبة، والتعــاl` م�Fــا
، والـدعم �جتمـا `   & Dantzer, Cohen, Russo(لال��ـ�,+،  و�نفعـاالت �يجابيـة، والتفــاؤ

Dinan, 2018, 28.(  

اســـــة عامليـــــھ ل8ونـــــو و ت د روuال�ـــــسبة أل:عـــــاد الـــــصمود النفـــــ-,+، فقـــــد أشـــــا ر ـــو ر نديفيدســ
)80, 2003, Davidson & Connor( `ـl ـ+ تتمثـلHالكفـاءة : إ�ـ� خمـسة م8ونـات للـصمود النفـ-,+ وال

حيـة كمـا . وال��صية، والثقة بالذات، والتقبل �يجـا�ي للتغـ%، والـضبط، والتـأث%ات الدي�يـة والر
ن خـالل  مـ)Hjemdal& Friborg , Jowkar ,2010 ,420(توصـل rـل مـن جـوكر وفر�Bـ%وج وجيمـدال 

ـــ` اســــــة عامليــــــھ إ�ــــــ� خمــــــسة أ:عــــــاد للــــــصمود النفــــــ-,+، وëـــ ، ومــــــصادر الــــــدعم : رد يالتماســــــك =ســــــر
كمـــا أشـــار . واملــساندة �جتماعيـــة، والكفــاءة �جتماعيـــة، والكفـــاءة ال��ــصية، والـــنمط التنظي°ــ+

%انـو bHirano (2011, 106) -امعـةCDـ� مجموعـة مـن طـالب اRاسـة عامليـھ ع  إ�ـ� أن -رمـن خـالل د
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ة عRـــ� �نـــدماج �جتمـــا `، وإحـــساس أ: ، والـــتحكم، والقـــد رعـــاد الـــصمود النفـــ-,+ تتـــضمن التفـــاؤ ل

يوBة، وحل املشكالت، وف�م الذات و×خرBنDالفرد بال�شاط وا.  

وقـــد تنوعـــت =دوات الHـــ+ تـــم تـــصميم�ا لتقيـــيم الـــصمود النفـــ-,+ لـــدى طـــالب اCDامعـــة؛ 
اسات مقياس rونـو وديفيد رفقد استخدمت :عض الد اسـة ر رسـو للـصمود النفـ-,+، وذلـك مثـل د ن

)Lü, et al., 2014( اسـة اسـة )Sarubin et al., 2015(ر، ود ب�نمـا ). Froutan,  et al., 2018(ر، ود
اسـة  ج للـصمود النفـ-,+ l̀ـ د راسـتخدم مقيـاس فرBبـو ر ِ

ُ
)Ercan, 2017( اسـة  & McDonnell(ر، ود

Semkovska, 2020 .( ن استخدم مقياس سـميثlِ` ح
اسـة -ُ البعـدأحـادي-ُ ر للـصمود النفـ-,+ l̀ـ د

)Iimura & Taku, 2018( اسـة ة تقرBـر ). Wei, 2019(ر، ود رإال أن bـذه املقـاي�س قـد أعـدت lـ` صـو
ُ

ة مواقف حياتية 
ا�` بإعداد مقياس للصمود النف-,+ l` صوDرذا�ي، ولذا فقد قام الباحث ا. 

اســات إ�ــ� أbميــة الــدو الــذي  ت مجموعــة كبــ%ة مــن الد روقــد أشــا ر مــن املمكــن أن يؤديــھ ر
ــــالب  ــــة لـــــدى طــ 
ياتيـDتميـــــة للـــــضغوط و=حـــــداث ا
Dـــــ` التعامـــــل مـــــع املــــــصادر اl +,-الـــــصمود النفـــــ

وذلك من خالل ).  et al,  Thurston;2018, .et al,  Hong;2017, Yang& Smith. ,2018(اCDامعة، 

ياة Dيجابية مثل الرضا عن ا�تباطھ إيجابيا بمجموعة من النتائج  ا

ً
، ونمو )al et agPray., 2020(ر


يـاة )al et Brooks., 2020(مـا :عـد الـصدمة D2021(، وجـودة ا ,Brđanović & Riđički-Miljević( ،
اسة  تباطھ سلبيا باالكتئاب والقلق وأعراض اCDسدنة مثل د روا ر

ً
)Ran et al., 2020.(  

 ó ,Garmezy(يوقد �عددت =طر النظرBة الH+ تناولت الصمود النف-,+؛ فقد أكد ج%م

يطـــة بـــالفرد ) 1984áميـــة الــــدو الـــذي تؤديـــھ الب�ئــــة اbـــ� أRجيـــة–رع  lــــ` -رســــواء الداخليـــة أو ا�Dا

عمليـة الـصمود لـدى =فـراد؛ حيـث تتـضافر العوامـل داخـل الفـرد وعوامـل املـساندة والـدعم ســواء 
ج�ــا lــ` ظ�ــو الــصمود لــدى =فــراد رداخــل =ســرة أو خا دسو . ر XBــشا نب�نمــا قــدم  ر  ,Richardson(ر

ننظرBـــة الـــصمود، والHـــ+ يـــدو �ف{ـــ%اض =ساíـــ,+ ل�ـــا حـــو فكـــرة التـــواز البيولـــو�` ) 311 ,2002 ل ر
 +Hياتية وال
Dأن الفرد يتعرض :ش8ل مستمر لألحداث الصعبة والضغوط ا %�`؛ ف ىالنف-,+ الر و


يـاة الHـ+ 3ع�ـش�ا الفـرد، ومـن الطبيÀ̀ـ أن يتـأثر �تـزان الـداخR` لDجزء من طبيعة ا `ë لفـرد بتلـك
لالــضغوط، وBحــاو الفــرد أن يتعامــل مــع تلــك الــضغوط وBتــأقلم مع�ــا، وتتــأثر عمليــة التــأقلم bـــذه 

، فقـد تـؤدي تلـك الـضغوط  نـھ مـرة أخـر ىبصفات الـصمود لديـھ ومحاولتـھ اسـتعادة توا ً
مـن خـالل -ز

ات جديدة وتنمية املعرفة والو ` لديھ، و-صفات الصمود لدى الفرد زقد يتجاو ر إ�� �علم الفرد م�ا
زالفــــرد املوقــــف الــــضاغط بنجــــاح دو أن يــــتعلم شــــ�ئا، وقــــد يتجــــاو املوقــــف الــــصعب مــــع �عرضــــھ 

ً
ن


دث الـضاغط، وقـد يحـاو الفـرد أن 3ـستعيد ðه ل ل�Dسائر مثل انخفاض مستو أدائھ :عد تجاو زى
ــان الكحـــو lـــ` محاولــــة لل�ـــسيان وتجــــاو  نـــھ مـــن خــــالل وســـائل غـــ% توافقيــــة مثـــل �عـــاطي وإدمــ زتوا ل ز

  .قفاملو

ـــ� علــــم  ، أن الــــصمود النفــــ-,+ bــــو أحــــد املفــــاbيم =ساســــية الHــــ+ ت�ت°ــــ+ إ�ـ لوBمكــــن القــــو
الــــنفس �يجــــا�ي والــــذي ��ــــدف إ�ــــ� تحــــسن الــــ�
ة النفــــسية لألفــــراد وتحــــصي�Fم ضــــد الــــضغوط 


ا�`Dأصبحت سمة من سمات العصر ا +Hتضمن الـصمود وجـود مواقـف وأحـداث . والتوترات الBو
رد التغلــب عل�ûــا و�ســتفادة م�Fــا والتوافــق �يجــا�ي مع�ــا والعــودة إ�ــ� ســلبية وصــعاب 3ــستطيع الفــ

 �� ر بالـشدائد، فالـصمود يتــ وحالـة مـن التـواز ومواصـلة العـ�ش وتحقيـق نتـائج إيجابيـة :عـد املـر ن
�� أن  .ىمن خالل التحديات ول�س l` غيا��ا، كما يمكن للفـرد أن يـصبح أقـو مـن ذي قبـل كمـا يتـ
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ىك�ــ% lــ` حمايـة وتحــصن =فــراد مـن التــأث%ات الــسلبية الناشـئة عــن كKــ%ة للـصمود النفــ-,+ أbميـة 
  .الضغوط والتوتر

ثالثا
ً

  :العصابية: 

ى�عت�ـــ% العـــصابية أحـــد العوامـــل ا�Dمـــسة الك�ـــ% لل��ـــصية، وbـــو متغـــ% ثنـــاÞي القطـــب 
لــب الــذي 3ـشمل صـفات مثـل التـوتر العـصú+، وال8أبـة، وتق(ي{ـ%اوح مـا بـن عـدم �سـتقرار �نفعـا�` 

وتختلــــف ). Colman, 2009, 505(والثبــــات �نفعـــا�` lــ̀ـ الطـــرف ×خــــر ) املـــزاج، وســـرعة ال��ـــيج
ـــابة Neurosisالعــــصابية عــــن  العــــصاب   أو �ضــــطراب النفــــ-,+؛ حيــــث �ــــش% إ�ــــ� �ســــتعداد لإلصـ

جـــة مرتفعـــة مـــن العـــصابية والـــضغوط  
قيقـــي إال إذا تـــوفرت دDربالعـــصاب، وال يحـــدث العـــصاب ا
ة مالية، أو اضطراب الب�ئة الداخليـة rاإلصـابة الشديدة نXي ة كخسا 
وادث وخ�%ات غ% ساD رجة ر

جية × العصابية = بمرض مزمن، ولذا فإن العصاب أحمد دمحم عبد (رضغوط الب�ئة الداخلية وا�Dا
  ).25، 2000ا�Dالق، 

وقـدم أيزنــك أيــضا 
ً

-`Rثالثــة أ:عــاد ثنائيــة القطــب لل��ــصية- باســتخدام التحليــل العـام  
ُوÁــــش% إ�ـــ� أن :عــــدي �نåـــساط والعــــصابية موجـــودان lــــ` . وëــ̀ـ �نåـــساط، والعــــصابية، والذbانيـــة

اسات الوصفية الH+ �ستخدم عادة التحليل العـامr `Rـأداة إحـصائية، كمـا أن :عـد  ُالعديد من الد ً
ر

اسات التحليلية لل��ـصية رالذbانية موجود :ش8ل متكر أيضا l` الد
ً

 bـذه ُوBؤكـد أيزنـك عRـ� أن. ر
ت :ـــش8ل واســـع lــــ`  رل�ـــست =:عـــاد الوحيـــدة الك�ـــ% لل��ـــصية، ولكـــن bـــذه ëــ̀ـ =:عـــاد الHـــ+ تكـــر ى
اســـات كثـــ%ة للعالقـــات املتبادلـــة بـــن الـــسمات عRـــ� مختلـــف اCáموعـــات الåـــشرBة، كمـــا أن bـــذه  رد
اسـات الHـ+ تناولـت مجموعـات ناطقـة باإلنجلóيـة فحـسب، ولكـن أيـضا  =:عـاد لـم تظ�ـر نXيجـة للد
ً

ر
ً

اسات تمت ع�R ثقافات مختلفـة بمـا ف�ûـا اليابـان، والنيجـر، وال�نـد، واCáـر، واليونـان،  رمن خالل د
  ).Eysenck, 1983, 15(ىوBوغوسالفيا، والعديد من الثقافات وا�CDسيات =خر 

ُأن العصابية :عد أساl +,í` ال��صية 3ش% ) 195، 2016(وذكر أحمد دمحم عبد ا�Dالق  ُ

ُ، وح�H يظ�ر العصاب الفعNeurosis `Rالعصاب : صابة باالضطراب النف-,+ أيإ�� �ستعداد لإل

جة املرتفعة من العصابية-إ�� حó الواقع فالبد أن يتوافر  قدر مرتفع من الضغوط -ر إ�� جانب الد
جية أو الداخلية  إ�� أن العصابية سمة ¡�صية Slavish et al. ( 2018, 217 (ُوÁش%. رالبي�ية ا�Dا

اك الب�ئة من حولھ كمصدر لل��ديد وBصعب التعامل مع�اتتمó ب   .رميل الفرد إلد


ــدوث �ضــطرابات الوجدانيــة لــدى D عــد املــستو املرتفــع مــن العــصابية مؤشــرا م�مــاÁو
ً ً

ى ُ

ــــن  =فـــــراد الـــــذين لـــــد��م اســـــتعداد للمـــــشكالت و�ضـــــطرابات النفـــــسية الHـــــ+ تتفـــــاوت مـــــستوBا�Sا مـ

يـــاة إ�ـــ� القلـــق املر�ـــ,+ و�كتئـــاب، كمـــا أنـــھ يمكـــن �حـــساس بالتعاســـة، وانخفـــاض الرضـــDا عـــن ا

الت�بــؤ باالضـــطرابات الوجدانيـــة مــن خـــالل العـــصابية بمجــرد أن تتحـــدد ¡�ـــصية الفــرد وعـــادة مـــا 
ً

ا  ضـ يحدث ذلك عند بلوغھ سن الرشد، فالعصابية ل�ست بمرض نف-,+ بحـد ذا�Sـا ولك�Fـا �ـش8ل أ
ً

ر
ه  كمـا تـؤثر العـصابية سـلبا عRـ� مجـاالت ). Murray & O'Neill, 2019, 233(رخـصبة لنمـوه وتطـو

ً


يـاة والHـ+ �ـشملDيـاة : مختلفـة مـن ا
Dجـودة ا)Gao, Xiang, Zhang, Zhang & Mei, 2017( ،
ا�ـ` )Tavousi, 2015(الرضـا الـوظيفي  الـسعادة ) Javanmard & Garegozlo, 2013(و، الرضـا الز

  ).Ionescu, 2017(النفسية 
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ـــــصابية بالعد ـــــشكالت النفــــــسية واCDــــــسدية، كمــــــا يمك�Fــــــا الت�بــــــؤ وتــــــرتبط العـ يــــــد مــــــن املـ
ر، وعدم الشعو )et al, Duan. ,2019(، والتفك% l` �نتحار )et al, Van Eeden. ,2019(باالكتئاب 

، واضــطرابات النـــوم )et al, Wang. ,2019(، والتنمـــر �لك{%و|ــي )Liao,2019 (باللــذة والقلــق 
Bــة =ف8ــار و�نفعــاال  Frølund(ى، وشــ8او جــسدية )et al, Slavish. ,2018(ت الــسلبية رواج{%ا

2016, .et al, Pedersen(ـل ، وr= اضـطرابات)2019, Mahmud& Yunus , Yan( ،و�ندفاعيـة 
)2016, Mendelson& Reinblatt , Townsend, Winn-Lee.(  

وقــــد �عـــــددت أدوات تقيــــيم العـــــصابية، إال أن أكKــــ% bـــــذه =دوات اســــتخداما 
ً

ëـــــ` قائمـــــة 
ىrوستا وماكر للعوامل ا�Dمسة الك�% لل��صية  ِ حيـث اسـتخدمت lـ` العديـد -ُ:عد العصابية–ي

ُ

اسات مثل  اسة )Lü, et al., 2014(رمن الد اسة )Sarubin et al., 2015(ر، ود  ,.Froutan, et al(ر، ود
اسة )2018 اسة )Iimura & Taku, 2018(ر، ود اسة )Motorga, 2019(ر، ود  Tamannaeifar(ر، ود

& Shahmirzaei, 2019( اسـة اسـة )Wei, 2019(ر، ود  ).McDonnell & Semkovska, 2020(ر، ود
اسات والبحوث سواء  ، أن bذه القائمة ë` أكK% =دوات استخداما l` العديد من الد روBمكن القو

ً
ل

اسـة ســمات ال��ـصية، ولـذا فقـد اسـتخدم�ا الباحـث 
ــا�` ر=جنåيـة أو العرuيـة والHـ+ اbتمـت بدDا 
  .لتقييم العصابية لدى طالب جامعة اCDامعة

جة كب%ة l` اCáتمع وuخاصـة  اسات إ�� أن العصابية تنXشر بد و�ش% مجموعة من الد
ً

ر ر
اسـة  ليات و�عقد امل�ام مثل د رلدى طالب اCDامعات نXيجة للضغوط واملسؤ

ُ و
ً

)Liu, et al., 2012( ،
اسـة  ِبحـاث أن العــصابية تمثــل عامــل خطــر عRــ� الــ�
ة كمــا أظ�ــرت نتــائج =). Ercan, 2017(رود

ُ

bا سـلبيا عRـ� الرضـا عـن  Bادة �نفعاالت السلبية والH+ تؤثر بـدو النفسية للفرد، وذلك من خالل 
ً

ر ز
اسة  
ياة مثل دDرا)Liu, et al., 2012( اسة   ).Motorga, 2019(ر، ود

اسة ض الد روفيما يR` عرض لفر   :و

ائية بــن الــصمود النفـــ-,+ والعــصابية لــدى طــالب اCDامعـــة توجــد عالقــة ســالبة ذات داللـــة إحــص-

ياتيةDات متباينة من الضغوط اBيذو مستو. 

جــات طــالب اCDامعــة - ق ذات داللــة إحــصائية lــ` الــصمود النفــ-,+ بــن متوســطات د رال توجــد فــر و

ياتية وفقا ملتغ% النوع Dذو الضغوط ا

ً
  ).إناث/ رذrو(ي

ق ذات داللـــة إحـــصائية lـــ- جـــات طـــالب اCDامعـــة ذو وال توجـــد فـــر ي` العـــصابية بـــن متوســـطات د ر

ياتية وفقا ملتغ% النوع Dالضغوط ا

ً
  ).إناث/ رذrو(

  :إجراءات البحث

ـــن متغـــــ%ات : مــــنxy البحـــــث- � الوصـــــفي للتعـــــرف عRـــــ� العالقـــــة بــ�
ـــــا�` عRـــــ� املـــــنD3عتمـــــد البحـــــث ا

ياتيــة، يالـصمود النفــ-,+ والعــصابية لـدى طــالب اCDامعــة ذو مــستوBات متباينـة مــن اDلــضغوط ا

ق بن املشاركن l` البحث وفقا ملتغ% النوع  وكذا معرفة الفر
ً

  ).إناث/ رذrو(و


ــــا�` : ناملــــشاركو-Dــــ` البحــــث اl نطالبــــا وطالبــــة بواقــــع ) 252(بلــــغ عــــدد املــــشارك
ً ً

)172 ،  80ر ذrـــــو
bــر بالفرقـــة =و�ــ� ب8ليHــ+ ال{%بيـــة بنــن بتف�نــا =شـــراف شــ)إنــاث عبة ال{%بيـــة ز، مــن طـــالب جامعــة =

bم ما  Bخ، ممن تراوحت أعما اسات �|سانية بنات بتف�نا =شراف شعبة التا را�Dاصة، وrلية الد ر ر
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 عامـا19 – 18(بـن 
ً

وقـد تـم اختيـار طــالب ). 0.452(ي، وانحـراف معيـار )17.84(، بمتوسـط أعمـار )
 `l من الضغوط واملشكالت %الفرقة =و�� l` اCDامعة نظرا ملواج���م كث

ً
بداية حيا�Sم اCDامعيـة؛ 
ـــن  اســــات إ�ـــــ� أن طــــالب الفرقـــــة =و�ــــ� بال8ليـــــة يواج�ــــو العديـــــد مــ ت العديــــد مـــــن الد ـــا نحيــــث أشــ ر ر

 ,.Wang, et al., 2017; Clarkson, et al(التحـديات والتغـ%ات والHـ+ تمثـل ضـغوط بال�ـسبة ل�ـم 
2018; Herrero, et al., 2019; Onan, et al., 2019 (،  


ا�` ع�R =دوات التاليةا :أدوات البحث-Dتطبيقھ للبحث ا `l عتمد البحث:  

  ):لإعداد الباحث Fو(مقياس الصمود النف"!  -

تـم تطبيــق املقيــاس عRــ� مجموعــة التحقــق مـن ا�Dــصائص الــسي8وم{%ية، والHــ+ بلــغ عــدد 
و ` l` اخ) 182(أفرادbا  رمشارrا من طالب الفرقة =و�� ب8لية ال{%بية بتف�نا =شراف، و

ً
bا أن  رتيا

ـــا معظــــم خــــصائص املـــــشاركن lــــ` البحــــث =ساíــــ,+ وقـــــد تــــم التحقــــق مــــن ا�Dـــــصائص . يتــــوافر ف�ûـ
`Rق ما يBالسي8وم{%ية للمقياس عن طر: 

ة =ولية للمقياس ع�R مجموعة من =ساتذة املتخصصن l` :صدق ا=)كم�ن) أ( ر عرضت الصو ِ
ُ

مـدى مناســبة املواقــف للمــشاركن lــ` مجـال الــ�
ة النفــسية وعلــم الـنفس التعلي°ــ+ للتعــرف عRــ� 

كمـن، تـم إجـراء . البحث، وكذا مدى انتماء املواقف ل8ل :عد من أ:عاد املقيـاسáاء ا روuنـاء عRـ� أ

ة ال�Fائية للمقياس   .ر:عض التعديالت ع�R املواقف للتوصل إ�� الصو


ــساب : صــدق التحليــل العــام.,) ب(D طــوات التاليــة�Dجات  العــاالتحليــلاتبــع الباحــث ا رمR` لــد
  : مقياس الصمود النف-,+

تباطات ملفردات �ختيار -  ).182= ن( ع�R العينة �ستطالعية 40×40رإعداد مصفوفة �

 حيـــث Kmo Test العــامR` باســـتخدام اختبــار التحليـــل كفايــة �Cـــم العينــة إلجـــراء ىحــساب مـــد-

ـد =د|ـى الـذي ، أي أك�ـ)l)0.777ـ` تحليـل bـذا املقيـاس Kmo بلغت قيمة إحـصاÞي اختبـارDمـن ا %


كم بكفاية �Cم العينة إلجراء bذا التحليلKaiserاش{%طھ Dالتا�` فإنھ يمكن اuو  .  


ـصو عRـ� العوامـل امل8ونــة ل�ـوتلينجإجـراء التحليـل العـامR` بطرBقـة تحليـل امل8ونــات الرئ�ـسة -ðل ل
  .للمقياس بجذر rامن ل�ذه العوامل أك�% من الواحد ال�
يح

�عة عوامل، وrانت قـيم اCDـذر ال8ـامن للعوامـل عRـ� التـوا�` ëـ`ُتم التوصل إ- ، 3.261، 3.403: ر�� أ
3.158 ،3.149. 

وإلعطــاء معïــ� نفــ-,+ ل�ــذه العوامــل الناتجــة lــ` rــل :عــد، تــم عمــل التــدوBر املتعامــد للعوامــل عRــ� -
Bماكس ل8ايز  
اسوب بطرBقة فاDرا  �ـشبعات  الختيـارKaiser ر، واتبع الباحث محك rـايز)Kaiser(ر

ت وقـد.  أو أكKـ% �ـشبعات دالــة0.3الفقـرات بالعوامـل، والــذي 3عت�ـ% الXـشبعات الHــ+ تـصل إ�ــ�  ر أشــا
�عة عوامل كما bو مو�� باCDدو وجودنXيجة التحليل العامR` :عد التدوBر إ��  ل أ   ):1(ر
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  )1(لجدو 

  ود النف"! العوامل املستخرجة و�شبعا��ا 8عد التدو�ر املتعامد ملصفوفة مواقف مقياس الصم

  الرا8ع  الثالث  الثا5ي  لFو  املفردة  الرا8ع  الثالث  الثا5ي  لFو  املفردة

1  0.414     21  0.417     

2     0.560 22    0.363   

3     0.593 23  0.473    

4   0.621   24   0.483   

5   0.433   25    0.657  

6   0.346   26  0.523    

7   0.461   27     0.535 

8   0.659   28    0.411  

9   0.350   29    0.343  

10   0.385   30     0.554 

11      31  0.573    

12     0.350 32  0.446    

13     0.427 33  0.464    

14   0.429   34  0.356    

15   0.574   35    0.400  

16      36  0.475    

17    0.412  37    0.476  

18    0.576  38  0.497    

19    0.328  39    0.524  

20  0.338    40     0.498 

  ا��ذر الbامن
ا��ذر 
  الbامن

3.403  3.261  3.158  3.149  

  %7.872  %7.895  %8.152  %8.508  التباين  التباين

�عة والH+ تمثل ) 1(لوBو�� اCDدو  املواقف الH+ �شبعت عr �Rل عامل من العوامل =
ُ

ر
قـــم  رlــ` مجمل�ــا الـــصمود النفــ-,+، حيـــث �ــشبع العامـــل =و بــاملواقف  ، 31، 26، 23، 21، 20، 1(ل
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ـــــددbا ) 38، 36، 34، 33، 32 ـــذر ال8ـــــــــامن )11(وuلـــــــــغ عــــ ـــــان اCDــــــ ــــد rـــــ ــــــــاين )3.403(، وقـــــ ــــــسبة تبــ ، ب�ـــ
)8.508 .(% %لوتدو معظم مواقف bذا العامل حو فكرة محاولة الطالب التكيف مع املواقف غ ر

املألوفة، وتقبل الرأي ×خر و�غي% نمط التفكـ% حـسب طبيعـة املوقـف، ولـذا فقـد تـم �ـسمية bـذا 
نة(مل العا قم ). واملر وuلغ ) 24، 15، 14 ،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4(روقد �شبع العامل الثا|ي باملواقف 

، وتكـشف معظـم مواقـف %)8.152(، ب�ـسبة تبـاين )3.261(، وقد rـان اCDـذر ال8ـامن )10(عددbا 
تـھ عRــ� أداء الـسلوك الـذي يحقـق نتـائج مرغـوب ف�ûـا، واملثــاب رة رbـذا البعـد عـن اعتقـاد الطالـب بقد

 ).الكفاءة ال��صية(والتمسك بتحقيق أbدافھ بالرغم من الصعوuات، ولذا فقد تم �سميتھ 

قم  ب�نما ) 39، 37، 35، 29، 28، 25، 22، 19، 18، 17(ر�شبع العامل الثالث باملواقف 
ـــغ عــــددbا  ـــامن )10(وuلـ معظـــــم ل، وتXنــــاو %)7.895(، ب�ــــسبة تبـــــاين )3.158(، وقـــــد rــــان اCDـــــذر ال8ـ

ة الطالب ع�R مواقف bذا ال  عالقات اجتماعية داعمة، والH+ تXيح تقديم املساعدة ت8وBنربعد قد
املــساندة (والتوجيـھ والXـ�Cيع، و�حـساس بالراحـة lـ` التعامـل مـع ×خـرBن، ولـذا فقـد تـم �ـسميتھ 

قــم  فقــد ً وأخــ%ا،).�جتماعيــة ، وuلــغ )40، 30، 27، 13، 12، 3، 2(ر�ــشبع العامــل الرا:ــع بــاملواقف 
، وتكـشف مـضامن مواقـف %)7.872(، ب�سبة تباين )3.149(، وقد rان اCDذر ال8امن )7(دbا عد

l̀ـ املــستقبل bـذا البعـد عــن ــ% �Dيجـا�ي للموقــف، وتوقـع حـدوث ا�انــب CDـة اB ة الفــرد عRـ� ر ؤ قـد ر
، 11(كما يت�� أن املواقف ). لالتفاؤ(ع�R الرغم من �حباطات، ولذا فقد تم �سمية bذا العامل 

�عة، ولذا فقد قام الباحث بحذف�ا) 16   .رلم يXشبعا ع�R أي من العوامل =

 `Rالتوكيدي للنتائج املستخرجة من التحليل العام `Rوقام الباحث بإجراء التحليل العام
، وذلــك ��ــدف التأكــد مــن صـــدق �AMOS V23ستكــشاl` باســتخدام برنــامج التحليــل �حــصاÞي 

ــــ ـــــھ مــــ ـــــذي تــــــــم التوصـــــــل إليــ ـــل العــــــــامR` �ستكـــــــشاl` بال�ـــــــسبة للعينــــــــة النمـــــــوذج الــ ن خـــــــالل التحليــــ
Bــــة  Bـــة ومعــــامالت �نحــــدار الالمعيا ر�ســـتطالعية، وتــــم حــــساب rـــل مــــن معــــامالت �نحــــدار املعيا ر

ـــادل قيمــــة  
رجــــة الHــــ+ �عـDطــــأ املعيــــار والقيمــــة ا�Dوقــــد أكــــدت النتــــائج أن جميــــع . ودالل��ــــا" ت"يوا
Bــة جـاءت قي 
رجــة دالـة عنــد مــستو رمعـامالت �نحــدار الالمعياDكمـا أظ�ــرت النتــائج 0.01ىم�ــا ا ،

قم  تفاع معامالت �نحدار املعيار وجميع�ا قيم مقبولة؛ ما عدا املوقف  را وتم حذف�ا أثناء ) 40(ير
كمــا تــم التأكــد مــن حــسن مطابقــة النمــوذج املق{ــ%ح مــن خــالل حــساب . التحليـل العــامR` التوكيــدي

  . ع�ا حسن مطابقة النموذجمؤشرات املطابقة والH+ أظ�رت جمي

نبـــــاخ) ج( ـــو معامـــــل مرتفـــــع ) 0.863(بلـــــغ معامـــــل الثبـــــات للمقيـــــاس : والثبـــــات بطر�قـــــة ألفـــــا كر وbــ

ة النتائج الH+ 3سفر ع�Fا املقياس» `l ومقبو إحصائيا مما يدعو للثقة

ً
  .ل

تـــم حـــساب ثبــــات املقيـــاس مـــن خـــالل اســــتخدام : الثبـــات باســـتخدام طر�قـــة إعــــادة التطبيـــق) د(
ه أسـبوعن، وuلـغ معامـل الثبـات للمقيـاس طر مïـ+ مقـدا رBقة إعادة التطبيـق، :عـد فاصـل   )0.880(ز


ة النتائج الH+ تم التوصل إل�ûا من خالل املقياس» `l و معامل دال إحصائيا مما يدعو للثقةbًو.  

ة ال��ائية للمقياس وطر�قة التA)يح   رالصو

املواقـــف  ترتــب عل�ûـــا مـــن حـــذف :عــد حـــساب ا�Dـــصائص الـــسي8وم{%ية للمقيـــاس، ومـــا 
قــام  تھ ال�Fائيــة م8ونــا مــن )40، 16، 11(رأ ، أصــبح املقيــاس lــ` صــو

ً
�عــة ) 37(ر عــة عRــ� أ رموقفــا مو ز

ً

جات طبقا الختيار . أ:عاد جة واحدة إ�� ثالث د جة ت{%اوح ما بن د وBتم ت�
يح املقياس بإعطاء د
ً

ِ ر ر ر
جة ال8لية ملقياس الص لوBو�� جدو ). 111 -37(مود النف-,+ ما بن راملشاركن، وuذلك ت{%اوح الد

Áع املواقف ع�R =:عاد) 2(   : زتو
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  )2(لجدو 

ة ال��ائية ملقياس الصمود النف"!    ر الصو

�عة أ:عاد 37نأن الصمود النف-,+ يت8و من ) 2(لوBت�� من اCDدو  ر موقفا، تXش8ل l` أ
ً

`ë :ـ� أداء الكفاءة ال��صيةRتھ ع ر وBقصد ��ا اعتقاد الفرد حو قد ل الـسلوك الـذي يحقـق نتـائج ُ
Bـــة لالتفــاؤ، ثـــم الــصعوuاتمرغــوب ف�ûـــا، واملثــابرة والتمـــسك بتحقيــق أbدافـــھ بــالرغم مـــن  ؤ وbـــو ر

% l` املستقبل عRـ� الـرغم مـن �حباطـات�Dيجا�ي للموقف، وتوقع حدوث ا�انب CDإضـافة إ�ـ� . ا
ً

نة ة �يجابيـة للطالـب عRـ� التكيـف مـع املواقـف غـ%واملر  املألوفـة، وسـعة =فـق، وتقبـل ر وë` القد
وأخ%ا، . الرأي ×خر، و�غي% نمط التفك% حسب طبيعة املوقف

ً
ة �جتماعية املساندة ر وëـ` القـد

ِع�R ت8وBن عالقات اجتماعية داعمة، والH+ تXيح تقديم املساعدة والتوجيھ والC�Xيع، و�حساس 
  .بالراحة l` التعامل مع ×خرBن

، �عر�ــب  (-8ُعــد العـصابية - لل��ـصيةىمـسة الكOـC قائمـة العوامـل ا��- يإعـداد كوسـتا ومـاكر
 ،   ).1997يبدر دمحم Fنصار

ى�عت�% قائمة rوستا وماكر للعوامل ا�Dمسة الك�ـ% لل��ـصية  لأو أداة ) NEO-FFI-S(ي
ىموضـوعية �Sـدف إ�ــ� قيـاس العوامـل ا�Dمــسة =ساسـية الك�ـ% لل��ــصية بواسـطة مجموعـة مــن 

ات  ة تم استخراج�ا عن طرBق التحليل العامR`، وتختلف bذه القائمة عن القوائم )60(رالعبا ر عبا
=خر ال�S +Hدف إ�� قياس العوامل ا�Dمسة الك�% لل��صية، l` أن =خ%ة قد اعتمدت أساسا 
ً

ى ى
 ��� املفــردات اللغوBــة املــشتقة مــن معــاجم اللغــة، lــ` حــن اعتمــدت bــذه القائمــة عRــ� مــن�عRــ� مــن

ات l` قياس�ا لل��صية وrانت الصيغة =و�� للقائمة قـد ظ�ـرت �ستخبا رات الH+ �سXند إ�� عبا ر
ة، ثــــم أدخلــــت عل�ûــــا :عــــض التعــــديالت ��ــــدف اخ{ــــóال عــــدد 180ن والHــــ+ تت8ــــو مــــن 1989عــــام  عبــــا

ً
ر

ت الــصيغة الثانيــة للقائمــة عــام  ات، إ�ــ� أن صــد رالعبــا ة، و�ــشتمل 60ن والHــ+ تت8ــو مــن 1992ر عبــا
ً
ر

بـدر (العـصابية، و�نåـساط، والـصفاوة، والطيبـة، وBقظـة الـضم% : قاي�س فرعية ë`ع�R خمسة م
 ،    ).   71، 1997يدمحم =نصار

�ا Fصلية) أ (� يتحقق rوستا وماكر من ثبـات القائمـة : را��صائص السيكومCDية للقائمة بصو
) 0.79( التطبيــق ، حيــث بلــغ الثبــات بإعــادة)208=ن(عــن طرBــق إعــادة التطبيــق عRــ� عينــة قوام�ــا 

كمـا . للمقيـاس الفر ـ` للعـصابية) 0.90(للمقياس الفر ` للعصابية، l` حـن بلـغ معامـل ثبـات ألفـا 

  العدد  املفردات  8Fعاد  م

نة  1   11  38، 36، 34، ، 33، 32، 31، 26، 23، 21، 20، 1  واملر

2  
الكفاءة 

  ال��صية
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10، 14 ،15 ،24  10  

3  
املساندة 

  �جتماعية
17 ،18 ،19 ،22 ،25 ،28 ،29 ،35 ،37 ،39  10  

  6  30، 27، 13، 12، 3، 2  لالتفاؤ  4

  N  37جما�,
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وقـد قـام . تحقـق الباحثـان مـن صـدق القائمـة ك8ـل مـن خـالل الـصدق العـامR` عRـ� عينـات متعـددة
عرuيـة؛ حيـث اسـتخدم بتقنن القائمة الـسابقة السـتخدام�ا lـ` الب�ئـة ال) 1997(يبدر دمحم =نصار 

ات القائمــــة،  ثــــم أجــــر تحلــــيال عامليــــا للقائمــــة رصــــدق ال{%جمــــة، وحــــساب ��ــــساق الــــداخR` لعبــــا
ً ً ى

Bمـاكس،  ربطرBقة bوتلينج للم8ونـات =ساسـية، ثـم تـم تـدوBر العوامـل تـدوBرا متعامـدا بطرBقـة الفا
ً ً

ثم أجر تحليال عامليا من الرتبة الثانية، ونXيجة لذلك فقد توصل إ�ـ� خمـسة أ:عـاد للقائمـة
ً ً ً كمـا . ى

ت ـــك بحـــــساب � مـــــي وذلــ رقـــــام بحـــــساب الـــــصدق التال 
اليـــــة واســـــتخبار أيزنـــــك زDن القائمـــــة ابـــــاط بـــــ
تباط ذو داللة إحصائية كما اعتمد l` حساب الثبات عRـ� معامـل ألفـا . رلل��صية وrان معامل �

نباخ، حيث بلغ الثبات للمقياس الفر ` للعصابية  ، كما بلغ ثبات نفس املقياس الفر ` )0.73(وكر
  ). 0.77(من خالل التجزئة النصفية 

واســXنادا 
ً


ــا�` عRــ� تلـــك القائمــة نظــرا ملـــا تتمتــع بــھ مـــن Dملــا ســـبق، فقــد اعتمــد الباحـــث ا
ً

اســــات الHــــ+ اbتمــــت  رصــــدق وثبــــات، إضــــافة إ�ــــ� ســــ�ولة التطبيــــق، واســــتخدام�ا lــــ` الكثــــ% مــــن الد
ً

اسة سمات ال��صية l` الوقت املعاصر   .ربد

اسـة ا�)اليـة) ب( اعتمـد الباحـث : را��صائص السيكومCDية للمقيـاس الفر¡ـ, للعـصابية  ـ, الد
  :قl` حساب الثبات للمقياس الفر ` للعصابية ع�R الطر التالية

أوال
ً

نبــاخ:  ، وëــ` )0.840(بلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس الفر ــ` للعــصابية : والثبــات بطر�قــة ألفــا كر
  .قيمة مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام bذا املقياس

ثانيـا
ً


ــساب :معامـل ثبـات ألفـا: D ـ� العينـة �سـتطالعية معامـل ثبــات  اسـتخدم الباحـثRالثبـات ع
  :معامل الثبات ملقياس العصابية) 3(لألفا، وBو�� جدو 

  ) 3(لجدو 

  قيم معامل ثبات ألفا ملقياس العصابية

رقم 
  املفردة

  ألفا معامل ثبات
رقم 

  املفردة
  ألفا معامل ثبات

1  .836  7  .827 

2  .817  8  .834  

3  .832  9  .833  

4  .835  10  .830  

5  .814  11  .828  

6  .826  12  .818  

�� أن قـــيم معـــامالت الثبـــات تراوحـــت بـــن ) 3(لوuاســـتقراء اCDـــدو  ، )0.814،0.836(يتـــ
  .وأن جميع bذه املعامالت مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام bذا املقياس
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ثالثا
ً

دة تم حساب ثبات املقيـاس مـن خـالل اسـتخدام طرBقـة إعـا: الثبات بطر�قة إعادة التطبيق: 
ه أســبوعن، وuلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس  مïــ+ مقــدا رالتطبيــق، :عــد فاصــل   وbــو معامــل )0.759(ز


ة استخدام املقياس» `l ًدال إحصائيا مما يدعو للثقة.  

) 12(نيت8ــو املقيــاس الفر ــ` للعــصابية مــن : وصــف وطر�قــة تــA)يح املقيــاس الفر¡ــ, للعــصابية
ة، م�Fـا  ات تـم صــياغ��ا :ـش8ل) 8(رعبـا ، ب�نمــا )56، 51، 41، 36، 26، 21، 11، 6( إيجــا�ي وëـ` رعبــا

ات بطرBقة مع8وسة وë` ) 4(تم صياغة عدد  جـة �سـتجابة عRـ� )46، 31، 16، 1(رعبا ر، وت{%اوح د
ة مـا 60 -12املقياس الفر ` للعصابية ما بن  جات rل عبا جة، وBبدأ ت�
يحھ بحيث ت{%اوح د ر د ر ر

ياس ماعدا البنود املع8وسة والH+ ت�#� l` �تجاه العك-,+ وذلك l` جميع بنود املق) 5-1(بن 
ُ

)5 -
1.(  

�¤ب محمود شق�C، (مقياس مواقف ا�)ياة الضاغطة -   ).2003زإعداد 

تھ Fصلية) أ( ِقامت معدت املقياس بتقن�نھ l` الب�ئة : را��صائص السيكومCDية للمقياس بصو ُ

معين بالفرقـــة =و�ـــ� بجامعـــة طنطـــا، املـــصرBة مـــن خـــالل تطبيقـــھ عRـــ� مجموعـــة مـــن الطـــالب اCDـــا
طالبا وطالبة، إضافة إ�� ) 200(الذين بلغ عددbم 

ً ً ً
س الثانوBة طالب) 200( ر وطالبة من طالب املدا

بالغرuية؛ ثم قامت بحساب ��ـساق الـداخR` للمقيـاس، ثـم قامـت بالــتأكد مـن صـدق املقيـاس مـن 

ــا�` ومقيــاس Dن املقيــاس امــي بــ الــضغوط النفــسية لــدى الطــالب الــذي أعــده زخــالل الــصدق التال

تبـــاط دال إحـــصائيا بي�Fمـــا الـــسيد الـــسمادو|ي، حيـــث أظ�ـــرت النتـــائج وجـــود ا
ً

كمـــا قامـــت بحـــساب . ر
مïـ+   يومـا حيـث بلـغ معامـل الثبـات 15زالثبات من خـالل إعـادة التطبيـق بفاصـل 

ً
، ب�نمـا بلـغ )0.68(

نباخ    ).0.89(بات عن طرBق التجزئة النصفية ، كما بلغ معامل الث)0.79(ومعامل ثبات ألفا كر

اسـة ا�)اليــة) ب( اعتمـد الباحـث lــ` حـساب الثبــات : را��ـصائص الـسيكومCDية للمقيــاس  ـ, الد

ياة الضاغطة ع�R الطر Dالتاليةقملقياس مواقف ا:  

نبـاخ- ل، وbـو معامـل مرتفـع ومقبـو )0.913( بلـغ معامـل الثبـات للمقيـاس :والثبات بطر�قـة ألفـا كر
إحصائيا
ً


ة النتائج الH+ 3سفر ع�Fا املقياس» `l مما يدعو للثقة . 

ه :الثبـــات بطر�قـــة إعـــادة التطبيـــق- مïـــ+ مقـــدا ر تـــم اســـتخدام طرBقـــة إعـــادة التطبيـــق :عـــد فاصـــل  ز
  .ً وbو معامل دال إحصائيا)0.828(أسبوعن، وuلغ معامل الثبات للمقياس 

جــة املفـردة، وBو�ــ� جــدو  اســتخدم الباحـث معامــل ثبـات ألفــا بحـذ:معامـل ثبــات ألفـا- لف د ) 4(ر

ياة الضاغطةDمعامل الثبات ملقياس أحداث ا :  
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  )4(لجدو 

   قيم معامل ثبات ألفا ملقياس أحداث ا�)ياة الضاغطة

  املفردة
 معامل ثبات

  ألفا
  املفردة  ألفا معامل ثبات  املفردة  ألفا معامل ثبات  املفردة

 معامل ثبات
  ألفا

1  0.912 19 0.912 37  0.911  55  0.911  

2  0.913  20  0.913  38  0.912  56  0.913 

3  0.914  21 0.911 39  0.912  57  0.912 

4  0.912  22  0.912 40  0.913  58  0.911 

5  0.913  23 0.911 41  0.911  59  0.912 

6  0.912  24 0.911 42  0.912  60  0.911 

7  0.913  25 0.911 43  0.912  61  0.912 

8  0.911  26 0.912 44  0.911  62  0.911 

9  0.912  27 0.912 45  0.912  63  0.912 

10  0.913  28 0.910 46  0.912  64  0.911 

11  0.912  29 0.912 47  0.912  65  0.912 

12  0.913  30 0.910 48  0.913  66  0.911 

13  0.913  31 0.912 49  0.912  67  0.911 

14  0.913  32 0.911 50  0.912  68  0.912 

15  0.912  33 0.912 51  0.911  69  0.912 

16  0.911  34 0.912 52  0.912  70  0.911 

17  0.912  35 0.912 53  0.913    

18  0.912  36  0.912 54  0.912    

�� أن قـــيم معــامالت الثبــات تراوحــت بـــن ) 4(لوuاســتقراء اCDــدو  ، )0.913، 0.910(يتــ
  .وأن جميع bذه املعامالت مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام bذا املقياس

عـة عRـ� سـبعة أ:عـاد، بواقـع 70ن يت8ـو املقيـاس مـن :اس وطر�قـة تـA)يحھوصف املقي ة مو  عبـا
ً

ز ر
ات ل8ل :عد ة ما بن . رعشر عبا جات rل عبا روت{%اوح د تنطبق :شدة، تنطبق، ال تنطبق، ( صفر -3ر

إطالقا
ً

جة ال8لية للمقياس ما بن صفر) جة ال8لية ل8ل 210 -ر، وuذلك ت{%اوح الد ر، ب�نما ت{%اوح الد
جـــة، وBتــــضمن اCDـــدو 30 -د فر ـــ` عRــــ� حـــدة مــــا بـــن صــــفرُ:عـــ ل د ات rـــل :عــــد مـــن أ:عــــاد ) 5(ر ُعبــــا ر

  :املقياس ك8ل
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  )5(لجدو 

ات أ8عاد مقياس مواقف ا�)ياة الضاغطة قام عبا ر أ   ر

ات  ُالبعد   رالعبا

  F  1 ،8 ،15 ،22 ،29 ،36 ،43 ،50 ،57 ،64سر�ةالضغوط 

  65، 58، 51، 44، 37، 30، 23، 16، 9، 2  �قتصاديةالضغوط 

  66، 59، 52، 45، 38، 31، 24، 17، 10، 3  الضغوط EFاديمية

  67، 60، 53، 46، 39، 32، 25، 18، 11، 4  الضغوط �جتماعية

  68، 61، 54، 47، 40، 33، 26، 19، 12، 5  الضغوط �نفعالية

  69، 62، 55، 48، 41، 34، 27، 20، 13، 6  الضغوط الA)ية

  70، 63، 56، 49، 42، 35، 28، 21، 14، 7  الضغوط ال��صية

�� مـــن اCDـــدو  
ياتيـــة يت8ـــو مـــن )5(ليتـــDة �غطـــي جميـــع أ:عـــاده 70ن، أن مقيـــاس الـــضغوط ا  عبـــا
ُ

ر
ــ̀ـ ــــــاد ëـــــ ــــــ` ســــــــبعة أ:عــ ـــــــة، : وتXــــــــش8ل lــ ــــــصادية، و=rاديميــــــــة، و�جتماعيـ ــــــرBة، و�قتــ الــــــــضغوط =ســ

 . و�نفعالية، وال�
ية، وال��صية

ــار  تــــم ا:Fســـاليب Nحــــصائية ســــتخدام :عــــض =ســـاليب �حــــصائية ملعاCDــــة البيانــــات واختبــ

ـــزم �حــصائية Dض مــن خــالل برنــامج ا ، واختبـــار SPSSو«ــ
ة الفــر تبــاط ب%ســو ن؛ مثــل معامــل ا ر

نباخ" ت" 
سابية، ومعامل ألفا كرDوللعينات املستقلة، واملتوسطات ا.  

  :نتائج البحث

أوال
ً

توجد عالقة سالبة ذات داللة إحصائية "لنتائج الفرض =و والذي ينص ع�R أنھ : 
يبـــ�ن الـــصمود النفـــ"!  والعـــصابية لـــدى طـــالب ا��امعـــة ذو مـــستو�ات متباينـــة مـــن الـــضغوط 


ـساب وللتحقق من bذا الفرض فقـد قـام الباحـث ". ا�)ياتيةD سـو%تبـاط ب نباسـتخدام معامـل ا ر
تباط بن  جات املشاركن l` البحث ع�R مقياí,+ الصمودر�  النف-,+ والعصابية لدى رمتوسطات د


ياتية،Dات متباينة من الضغوط اBامعة ذو مستوCDجدو يطالب ا `l و مو��b 6(ل كما :(  
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   )6(لجدو 

جــات الــصمود النفــ"!  والعــصابية لــدى طــالب ا��امعــة ذو مــستو�ات متباينــة  تبــاط بــ�ن د يمعامــل � ر ر
  )252=ن(من الضغوط ا�)ياتية 

جة الbلية  رالد
 للمقايJس

نة  واملر
كفاءة ال

 ال��صية
املساندة 

 �جتماعية
 لالتفاؤ

الصمود 
 النف"! 

 العصابية

نة       1 واملر

الكفاءة 
 ال��صية

.422** 1     

املساندة 
 �جتماعية

.436** .488** 1    

   1 **423. **361. **396. لالتفاؤ

  1 **638. **795. **778. **726. الصمود النف"! 

 1 **350.- **361. 174.- *159.- *161.- العصابية

جــة ال8ليـة للــصمود النفــ-,+ ) 6(لوuاسـتقراء اCDــدو  تبــاط بـن الد ��، أن معامــل � ريتـ ر
جة ال8لية للعصابية قد بلغ  ىوbو معامل دال إحصائيا عند مستو ) 350.-(روالد

ً
)0.01( %، مما 3ش

تباطيــة ســالبة بــن الــصمود النفــ-,+ والعــصابية لــدى طــالب  bــر ذو رإ�ــ� وجــود عالقــة ا يجامعــة = ز
اد الـصمود النفـ-,+ rلمـا أدى ذلـك إ�ـ� خفـض العـصابية 
ياتيـة، وbـذا 3عïـ� أنـھ rلمـا Dزالـضغوط ا .

لو��ذا ي8و قد تحقق الفرض =و   .ن

تبـاط العــصابية سـلبا بالـصمود النفـ-,+ يبــدو أمـرا منطقيـا، حيــث إن  وBمكـن القـو أن ا
ً ً ً ر ل

ة عRـــــ� تحمـــــل الـــــصعاب مـــــن أ اء رالـــــ��ص الـــــصامد لديـــــھ قـــــد رجـــــل تحقيـــــق أbدافـــــھ، وال ينـــــدفع و
تـصرفاتھ، وBخطــط :عنايـة لتحقيــق أbدافـھ، ولديــھ مثـابرة عنــد حـل املــشكالت، وال 3ـشعر بــا�Dوف 
اتـھ، وBتلقـى املـساندة والــدعم ممـن حولـھ وÁــشعر  رنXيجـة �عرضـھ ��Dـ%ات جديــدة، ولديـھ ثقـة lــ` قد

تيـــــاح lــــــ` وجــــــودbم جدانيـــــة ســــــلبية مثــــــل القلــــــق ب�نمــــــا تتـــــضمن العــــــصابية حــــــاالت ومــــــشاعر و. رباال
والغــضب و�حــساس بالــذنب واملــزاج املكت�ــب، فالــ��ص الــذي يXــسم بالعــصابية يتــوتر :ــس�ولة، 
دود أفعالـــھ بالـــسلبية تجـــاه =حـــداث  نـــة lـــ` التعامـــل مـــع مواقــف �حبـــاط فتXـــسم  رولــ�س لديـــھ مر و


ياتية، كما أنھ ير وBفسر املواقف العادية ع�R أ��ا تمثل Dات اuديدا وإحباطا وال يمكن ىوالصعو�S
ً ً

التغلـــب عل�ûـــا، ونXيجـــة ل8ـــل مـــا ســـبق، فـــإن مثـــل bـــذا الـــ��ص ال يمكنـــھ التغلـــب عRـــ� أو مواج�ــــة 
ً

ة  
ياتية الشاقة نXيجة النخفاض مستو الـصمود النفـ-,+ لديـھ، والـذي يتـضمن القـدDراملواقف ا ى ً

يتعـــرض لـــھ الفـــرد مـــن عRـــ� التغلـــب عRـــ� الـــصعاب والتحـــديات والتوافـــق النـــا%� مع�ـــا بـــالرغم ممـــا 
  .ضغوط

اســة  اســة )Fayombo, 2015(روتتفــق bــذه النتــائج مــع د  & Shi, Wang, Bian(ر، ود
Wang, 2015( اسـة اسـة )McDonnell & Semkovska, 2020(ر، ود  & Olashore, Akanni(ر، ود

Oderinde, 2021(تباطية سالبة ذات دالل اسات إ�� وجود عالقة ا ت نتائج تلك الد ر، حيث أشا ر ة ر
  .إحصائية بن الصمود النف-,+ والعصابية
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ـــا  ـــتختلف أم ال وفقــــ ـــــصمود والعـــــــصابية ســــ ـــة بــــــن الــ ــــت العالقــــ ـــ� إذا مـــــــا rانـــ ـــــرف عRــــ وللتعـ

ياتية Dات الضغوط اBمنخفض/ متوسط/ مرتفع(ملستو( �Rاع =عu ر، فقد قام الباحث باختيار �


ياتية لتوضيح طبيعة العالقة ب-ناملرتفعو–Dمقياس الضغوط ا �Rن الصمود والعصابية ع.  

  ) 7( لجدو

ـــدى طـــــالب ا��امعـــــة ذو املـــــستو املرتفـــــع  ـــــ,  ـــاط بـــــ�ن الـــــصمود النفـــــ"!  والعـــــصابية لــ تبــ ـــامالت � ىمعــ ي ر
  )63=ن(الضغوط ا�)ياتية 

جة الbلية  رالد
 للمقايJس

نة  واملر
الكفاءة 

 ال��صية
املساندة 

 �جتماعية
 لالتفاؤ

الصمود 
 النف"! 

 العصابية

نة       1 واملر

فاءة الك
 ال��صية

.663** 1     

املساندة 
 �جتماعية

.346** .507** 1    

   1 **670. **408. **596. لالتفاؤ

  1 **655. **645. **357. **536. الصمود النف"! 

 1 **371.- **393. **344.- **447.- **320.- العصابية

داللـة إحـصائية بـن يت��، أن bناك عالقة سـالبة ذات ) 7(لوuاستقراء اCDدو السابق 

ياتية، Dالضغوط ا `l امعة ذو املستو املرتفعCDىأ:عاد الصمود النف-,+ والعصابية لدى طالب ا ي

ىوë` عالقة دالة إحصائيا عند مستو 
ً

تباط )0.01(   ).371.-(ر، حيث بلغ معامل �

uـــاع =د|ــى  
ياتيـــة -املنخفـــضن–ركمــا قــام الباحـــث باختيــار �Dــ� مقيـــاس الــضغوط اRع 
ـــــة ل 
ياتيـDن الــــــصمود والعــــــصابية وفقــــــا ملــــــستو الــــــضغوط اـــ ىتوضــــــيح طبيعــــــة العالقــــــة بـــ

ً
/ مرتفــــــع(

  :يو�� ذلك) 8(ل، واCDدو )منخفض/ متوسط
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  ) 8(لجدو 

تبـــاط بـــ�ن الـــصمود النفـــ"!  والعـــصابية لـــدى طـــالب ا��امعـــة ذو املـــستو املـــنخفض  ـــ,  ىمعـــامالت � ي ر
  ).63=ن(الضغوط ا�)ياتية 

ـــــــــة  ــــــــة الbليـــ جــــ رالد
 للمقايJس

نة  واملر
ـــــــــــاءة  ــــــــ ــــــــ الكفــ

 ال��صية
ــــــــــساندة  ــــــــ املــــــ

 �جتماعية
 لالتفاؤ

ـــــــصمود  الــــــــ
 النف"! 

 العصابية

نة       1 واملر

ـــــاءة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ الكفـــــ
 ال��صية

.467** 1     

ــــــساندة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ــــــــ املــــــ
 �جتماعية

.470** .438** 1    

   1 **414. **360. **518. لالتفاؤ

  1 **707. **787. **746. **809. الصمود النف"! 

 1 **254.- -**246. *218.- **382.- **255.- العصابية

��، أن bنــاك عالقـــة ســالبة ذات داللــة إحــصائية بــن أ:عـــاد ) 8(لوuاســتقراء اCDــدو  يتــ

ياتيــة، Dــ` الــضغوط اl امعـة ذو املــستو املــنخفضCDىالـصمود النفــ-,+ والعــصابية لــدى طــالب ا ي

ىوë` عالقة دالة إحصائيا عند مستو 
ً

تبا)0.01(   ).254.-(ط ر، حيث بلغ معامل �

 �Rجات متوسطة ع ركما قام الباحث بتحديد املشاركن l` البحث، والذين حصلوا ع�R د

ياتيـــة، وذلـــك أيـــضا لتوضـــيح طبيعـــة العالقـــة بـــن الـــصمود والعـــصابية وفقـــا Dمقيـــاس الـــضغوط ا
ً ً


ياتية Dدو )منخفض/ متوسط/ مرتفع(ىملستو الضغوط اCDيو�� ذلك) 9(ل، وا:  

  ) 9(لجدو 

ىتبــاط بــ�ن الــصمود النفــ"!  والعــصابية لــدى طــالب ا��امعــة ذو املــستو املتوســط  ــ, الــضغوط معــامالت � ي ر
  ).126=ن(ا�)ياتية 

جة الbلية  رالد
 للمقايJس

نة الكفاءة  واملر
 ال��صية

املساندة 
 �جتماعية

الصمود  لالتفاؤ
 النف"! 

 العصابية

نة       1 واملر

     1 **492. الكفاءة ال��صية

 املساندة
    1 **456. **482. جتماعية�

   1 **441. **443. **500. لالتفاؤ

  1 **726. **779. **782. **810. الصمود النف"! 

 1 **325.- -**448. **468.- **418.- **387.- العصابية
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��، أن bنــاك عالقـــة ســالبة ذات داللــة إحــصائية بــن أ:عـــاد ) 9(لوuاســتقراء اCDــدو  يتــ
uاع الصمود النف-,+ والعصا جات l` املتوسط بن � ربية لدى طالب اCDامعة الذين حصلوا ع�R د ر


ياتيــــة، وëــــ` عالقــــة دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو Dــــ� مقيــــاس الــــضغوط اRــــاع =د|ــــى عu ى=عRــــ� و�
ً

ر
تباط )0.01(   ).325.-(ر، حيث بلغ معامل �

�� ممـــا ســـبق، أن العالقـــة بـــن الـــصمود النفـــ-,+ والعـــصابية تختلـــف وفقـــا  وBتــ
ً

ىملـــستو 
تباط بـن الـصمود النفـ-,+ والعـصابية لـدى  
ياتية لدى املشاركن، فقد بلغ معامل �Dرالضغوط ا


ياتيـــــة Dــــ̀ـ الـــــضغوط اl ىاملـــــشاركن ذو املـــــستو املرتفـــــع واملتوســـــط واملـــــنخفض  -، 325.- ،371.-(ي
تباطيـــة بـــن الـــصمود النفـــ-,+ والعـــصابي) 254. ة rانـــت رعRـــ� ال{%ت�ـــب، ممـــا 3ـــش% إ�ـــ� أن العالقـــة �


ياتيــة، ب�نمــا انخفــضت lــ` املــستو املتوســط، ب�نمــا Dىأقــو عنــد املــستو املرتفــع مــن الــضغوط ا ى ى

ياتيـــة، ممـــا 3عïـــ+ أن مـــستو الــــضغوط Dـــ` الـــضغوط اl ـــ% عنـــد املـــستو املـــنخفضKىانخفـــضت أك ُى


ياتية يؤثر ع�R طبيعة العالقة بن الصمود النف-,+ والعصابيةDا.  

وBبدو ذلك منطقيا، حيث إن 
ً


ياتيـة يميلـو Dالضغوط ا `l ن=فراد ذو املستو املرتفع ى ي
ا�Sم عRـــ� مواج�ـــة تلـــك  اك العـــالم :ـــش8ل ســـلú+، وBـــصابو باإلحبـــاط نXيجـــة النخفـــاض قـــد رإ�ـــ� إد ر

ً ن

ياتيـــة، كمــــا Dات اuدود أفعـــال�م بالــــسلبية تجـــاه =حـــداث والـــصعو رالتحـــديات والـــصعاب، وتXـــسم 

ن املواقـــف العاديـــة عRــــ� أ��ـــا تمثـــل ى �Sديــــدا ال يمكـــن التغلـــب عليــــھ، وuالتـــا�` يرتفـــع مــــستو ويفـــسر
ً

ونXيجــة ل8ــل مـا ســبق، فــإن مثــل bــؤالء =فـراد ال يمكــ�Fم التغلــب عRــ� أو مواج�ــة . العـصابية لــد��م
ً

ة  
ياتية الشاقة نXيجة النخفاض مستو الصمود النف-,+ لد��م، والذي يتضمن القدDراملواقف ا ى ً

 والتوافـــق النـــا%� مع�ـــا بـــالرغم ممـــا يتعـــرض لـــھ الفـــرد مـــن عRـــ� التغلـــب عRـــ� الـــصعاب والتحـــديات
ة عRـــ� مواج�ـــة . ضــغوط 
ياتيـــة لـــد��م القـــدDـــ` الـــضغوط اl رب�نمـــا =فـــراد ذو املـــستو املـــنخفض ى ي

لالتحديات والصمود أمام�ا والتغلب عل�ûا أوال بأو فال ت{%اكم التأث%ات السلبية ملثل تلك الضغوط  ً


يـاة عل�ûم، ولـد��م دافعيـة نحـو إنجـDـ� تحـديات اRم مـن التغلـب ع�Fاز امل�ـام وكفـاءة ¡�ـصية تمكـ
نــة الHـــ+ تمكــ�Fم مـــن تجــاو املواقـــف الـــصعبة،  ات الـــسليمة، واملر ة عRــ� اتخـــاذ القــرا زولــد��م القـــد و ر ر

  .ىواملساندة �جتماعية، وuالتا�` يرتفع لد��م مستو الصمود وتنخفض لد��م العصابية

ــا ثانيــ
ً

ـــذنتـــــائج الفـــــرض الثــــا5ي:  ق ذات داللـــــة "ي يـــــنص عRـــــ� أنــــھ  والــ وال توجـــــد فـــــر
جـات طـالب ا��امعـة ذو الـضغوط ا�)ياتيـة  يإحـصائية  ـ, الـصمود النفـ"!  بـ�ن متوسـطات د ر

وفقا ملتغ�C النوع 
ً

  ".)إناث/ رذكو(

ـــذا الفــــــرض اســـــتخدام الباحــــــث اختبـــــار ال�ــــــسبة التائيـــــة  لعي�تــــــن " ت" وللتحقـــــق مــــــن bــ
ـــدو  ق lـــــ` الــــصمود النفــــ-,+ بـــــن ) ت(بــــار نتـــــائج اخت) 10(لمــــستقلتن، وBو�ــــ� اCDـ 
ــــساب الفــــرDو

جات املشاركن l` البحث وفقا للنوع  متوسطات د
ً

جة ال8لية)  إناث–رذrو (ر  :ربأ:عاده والد

  

  

  

  

  



الصمود النفسي وعالقته بالعصابية لدى طالب الجامعة ذوي مستويات متباينة 
   الحياتيةطمن الضغو

  نشأت عبد العدل ابراهيم علي/ أ
   بسيوني بسيوني السيد سليم / د.أ
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  )10(لجدو 

جــات املــشارك�ن  ـــ, البحــث تبعــا ملتغ�ــC النـــوع " ت "  قيمــة  ق بـــ�ن متوســطات د ودالل¬�ــا Nحــصائية للفــر
ً

ر و
جة الbلية  , الصمود النف)  إناث–رذكو (   ).252=ن(ر"!  بأ8عاده والد

قيمة   ع  م  العدد  النوع  املقياس
  "ت"

  الداللة ىمستو

نة 4.14 28.5  172  رذكو  واملر

 3.77 26.8 80  إناث 
3.092 

0.01  

 دالة إحصائيا

الكفاءة  5.11 25.2  172  رذكو
 3.55 23.3 80  إناث ال��صية

3.434 
0.01  

 دالة إحصائيا

 املساندة 5.23 26.3  172  رذكو
 3.89 24.0 80  إناث عية�جتما

3.505 
0.01  

 دالة إحصائيا

 6.06 20.8  172  رذكو
 لالتفاؤ

 2.63 17.8 80  إناث
5.456 

0.01  

 دالة إحصائيا

جة الbلية 18.05 100.0  172  رذكو  رالد

 10.71 92.0 80  إناث  
3.675 

0.01  

 دالة إحصائيا

��،) 10(لوuاســتقراء اCDــدو  
ــسوuة دالــة إحــصائيا lـ̀ـ rــل =:عــاد " ت"  أن قيمــة يتــáا

ــسوuة بــن áــ` قيمــة دالــة إحــصائيا عنــد )5.456(إ�ــ� ) 3.092(حيــث تراوحــت |ــسب��ا اë0,01(ً، و( ،

جــات املــشاركن lــ` البحــث وفقــا ملتغــ%  ق دالــة إحــصائيا بــن متوســطي د وbــذا 3ــش% إ�ــ� وجــود فــر
ً

ر ً و
جة ال8لية لصا�D الذrوl` الصمود ال)  إناث–رذrو (النوع  رنف-,+ بأ:عاده والد   .ر

روBبــدو ذلــك منطقيــا؛ حيــث إن bنــاك ســمات ¡�ــصية مختلفــة لــدى الــذrو عــن �نــاث 
ً

ــ+ تــــؤثر عRــــ� طرBقــــة �عــــامل�م مــــع الــــشدائد والتحــــديات، حيــــث يميــــل الــــذrو إ�ــــ� التواصــــل مــــع  روالHــ
مات و�Bت&+ ��م =مر 
صو ع�R قدر أقل من ز×خرBن :ش8ل أقل من �ناث عند مواج�ة =Dل إ�� ا

مات وBكXـس�ن  نة باإلناث الالÞي يتواصلن مع ×خرBن :ش8ل أك�% أثناء = زاملساندة والتعاطف مقا ر
ً


مايــة =ســرBة واCáتمعيــة D؛ فاإلنــاث تميــل إ�ــ� اســتخدام عوامــل ا ىالتعـاطف وأنــواع الــدعم =خــر
ٍ:ش8ل كب%، ونXيجة لذلك فقـد 3عتمـدن :ـش8ل كRـ` عRـ� ٍ

ً
 ×خـرBن مـن حـول�م lـ` مواج�ـة العقبـات، ٍ


مايــة الفرديــة، ولــذا فإنــھ بإم8ــا��م �عتمــاد عRــ� أنفــس�م Dــ� عوامــل اRــ% عKو أكrرب�نمــا 3عتمــد الــذ
ات املواج�ة والصمود l` مواج�ة الصعاب أكK% من �ناث كما أن الذrو أكK% عرضة . روتطوBر م�ا

ً
ر

ن امل'ــó للعمــ لللتحـديات والــصعاب حيــث 3غــادر ل وغــ%ه مــن امل�ــام الHــ+ تكــس�òم خ�ــ%ات مــن خــالل و
ُ

اختالط�م باآلخرBن، ب�نما قد ال تتاح لإلناث مثل تلك الفرصة لالندماج مع ×خرBن و�ستفادة من 
خ�%ا�Sم l` التعامل مع التحديات الH+ قد تواج��م مستقبال
ً

.  

اســـة  راســـة ، ود)Mazahir& Masud , Masood ,2016(روتتفـــق bـــذه النتـــائج مـــع د
)2017, Ireri& Mwangi ( اسة اسة )Akandere & Kivrak, 2019(ر، ود  Mhongo& Sambu ,(ر، ود
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ـــة إحـــــصائية lــــ` الـــــصمود )2019 ق ذات داللـ ـــات إ�ــــ� وجــــود فـــــر اســ ت نتـــــائج تلــــك الد و، حيــــث أشــــا ر ر
رالنف-,+ وفقا ملتغ% النوع لصا�D الذrو

ً
.  

ثالثــا
ً

ق ذات داللــة إحــصائية  ــ, ال تو" والــذي يــنص عRــ� أنــھ نتــائج الفــرض الثالــث:  وجــد فــر
جـــات طـــالب ا��امعـــة ذو الـــضغوط ا�)ياتيـــة وفقـــا ملتغ�ـــC النـــوع  العـــصابية بـــ�ن متوســـطات د

ً
ي ر

 ".)إناث/ رذكو(

لعي�تــن " ت" وللتحقــق مــن bــذا الفــرض فقــد اســتخدام الباحــث اختبــار ال�ــسبة التائيــة 
Bــ) 11(لمـستقلتن، وBو�ـ� اCDــدو  ىومـستو الداللــة " ت"ة وقيمـة راملتوسـطات و�نحرافـات املعيا

ــــة مـــــن الـــــضغوط  lـــــ` العـــــصابية لـــــدى طـــــالب اCDامعـــــة ذو مـــــستوBات متباينـ يبـــــن الـــــذrو و�نـــــاث  ر

ياتيةDا:  

  ) 11(لجدو 

ـــ, العــــصابية لــــدى طــــالب ا��امعــــة ذو " ت " قيمــــة  ق بــــ�ن الــــذكو وNنــــاث  ـ يودالل¬�ــــا Nحــــصائية للفــــر ر و
  . )252=ن(مستو�ات متباينة من الضغوط ا�)ياتية 

 )ت(قيمة  ع م العدد ا=�موعة
ىمستو 
 الداللة

 50.1 120.7 172 رذكو

جة الbلية  رالد
  للعصابية

 

 21.6 176.4 80 إناث

12-.306 
0.01  

 دالة إحصائيا

ــــدو  �� مـــــن اCDـ جـــــة ال8ليـــــة " ت"أن قيمـــــة ) 11(لوBتـــــ 
ـــــسوuة دالـــــة إحـــــصائيا lــــ̀ـ الدáرا
، وbــــذا 3ــــش% إ�ــــ� وجــــود )0,01(ًحـــصائيا عنــــد ، وëــــ` قيمــــة دالــــة إ)-12.306(للمقيـــاس حيــــث بلغــــت 

ق ذات داللــة إحــصائية بــن الــذrو و�نــاث lــ` العــصابية لــدى طــالب اCDامعــة ذو مــستوBات  يفــر ر و

ياتية l` اتجاه �ناثDمتباينة من الضغوط ا. 

ـــع ذلــــــك إ�ــــــ� أن مرحلــــــة املراbقــــــة تXــــــسم بمجموعــــــة مــــــن التغــــــ%ات اCDــــــسدية  uمــــــا يرجـــ رو
ثر مـــزاج الفـــرد وســـلوكھ بوظـــائف تلـــك ال�رمونـــات، ومـــن املعلـــوم أن البنـــات وbرمونـــات النمـــو، وBتـــأ

ـــ%ة شـــــ�رBة  ؛ حيـــــث يتعرضـــــن لف{ــ ــــن الـــــذrو ـــ%ات bرمونيـــــة أكKـــــ% مـ ــان �غــ ٍيظ�ـــــر lـــــ` كثـــــ% مـــــن =حيـــ ٍ ر ن ِ
ُ

باســتمرار، وتميــل البنــات أثنــاء تلــك الف{ــ%ة ألن يكــن غــ% مــستقرBن انفعاليــا، كمــا أنــھ lــ` الغالــب مــا 
ً

ن =حداث الصعاب :عاطفة، l` حن أن الذrو l` الغالب يتعاملو مع مثل تلـك يتعامل البنات مع ر ٍ
نــة lــ` إيجــاد أكKــ% مــن فكــرة أو  و=حــداث :عقالنيــة، كمــا أن الــذrو أكKــ% توكيديــة للــذات ولــد��م مر ر
Bـادة مـستو  
يـاة إ�ـ� Dـ` اl ىحـل للموقـف الـذي يمثـل تحـديا ومـن ثـم، فقـد تـؤدي =حـداث الـسلبية ز

ً

نـــة بالـــذrوالعـــصابية  رلـــدى البنـــات مقا
ً


يـــاء جـــزء مـــن طبيعـــة �نـــاث ف�ـــم أكKـــ% (Cــــال . رDكمـــا أن ا
ً

وuخاصـــة lـــ` املواقـــف �جتماعيـــة وأكKـــ% خـــضوعا لألســـرة، وقـــد ي{%تـــب عRـــ� ذلـــك صـــعوuات نفـــسية 
ً ً

نة بالذrو رواجتماعية rالقلق و�كتئاب لد��ن مقا
ً

  . ر

اســــة  اســــة )Potter & ngGosli ,John ,Soto, 2011(ر وتتفـــق bــــذه النتــــائج مــــع د ر، ود
)2011, Hirsh& DeYoung , Weisberg( اسـة ، )Sumantri& Harding , Djudiyah ,2016(ر، ود
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ق ذات داللـة إحــصائية lــ` العـصابية وفقــا ملتغــ%  اســات إ�ـ� وجــود فــر ت نتـائج تلــك الد حيـث أشــا
ً

و ر ر
  .النوع l` اتجاه �ناث


ا�` يمكن تقديم التوصيات التاليةl` ضوء ما أسفرت عنھ نتائج : توصيات البحثDالبحث ا:  

شادية �Sدف إ�� تحـسن الـصمود النفـ-,+ لـدى طـالب اCDامعـة وuخاصـة - �bتمام بإعداد برامج إ
ً

ر
 .طالب الفرقة =و��

ة الHــــ+ قــــد �ــــش8ل�ا مــــش8لة العــــصابية عRــــ� - ـــة ومؤســــسات الــــشباب بــــا�Dطو رتوعيــــة طــــالب اCDامعـ
 .ال�
ة النفسية ل�ؤالء الشباب

عايــة الــشباب إ�ــ� أbميــة الــصمود النفــ-,+ lــ` التغلــب عRــ� الكثــ% مــن =ثــار ت- روجيــھ القــائمن عRــ� 
 .السلبية للضغوط ا�áتلفة

اسات مقCDحة   :ربحوث ود

شادي لتحسن الصمود النف-,+ لدى طالب اCDامعة-  .ربرنامج إ

اسة ت�بؤBة"ىالصمود النف-,+ والعوامل ا�Dمسة الك�% لل��صية -  ".رد

  .ى املتغ%ات الديموغرافية مثل النوع واملستو التعلي°+ l` الصمود النف-,+ردو :عض-
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